
Queremos
quebrar a visão de
que política é para
profissionais”

É uma
responsabilidade
gigante ser
estudante e
administrador”

Movimentos estud

DIAS DE LUTA

Ausência de grandes
causas tira apelo
da militância, mas
há coisas novas no
front, como cotistas
e grupos apartidários
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UNE lança
“O Petróleo

É Nosso”

O movimento estudantil no
Brasil tem hoje causas tão dis-
tintas como a disputa por recur-
sos do pré-sal, a inclusão social
e a redução da tarifa de ônibus.
Melhor, então, falar no plural,
de movimentos estudantis.
Apesar da partidarização exces-
siva e das contestações à lide-
rança da União Nacional dos Es-
tudantes, há coisas novas no
front. As cotas, por exemplo, le-
varam à universidade um públi-
co que se mobiliza por medidas
práticas, não slogans distantes.
Mesmo a militância tradicional
modificou seu modelo de atua-
ção, com as redes sociais.

“Eles utilizam intensiva-
mente as novas tecnologias de

informação e comunicação,
que também funcionam como
instrumentos de participação,
mobilização e criação de identi-
dade”, diz o pesquisador Breno
Bringel, do Grupo de Estudos
Contemporâneos da América
Latina da Universidade Com-
plutense de Madri. Para ele, a
nova militância pode ser cha-
mada de “geração Fórum So-
cial Mundial” – jovens que acre-
ditam num outro mundo possí-
vel, embora não saibam ao cer-
to como chegar lá. “Talvez essa
seja sua maior riqueza, ter diálo-
gos diferentes da esquerda.”

O atual presidente do Cen-
tro Acadêmico XI de Agosto, da
Faculdade de Direito da USP,

Marcelo Chilvarquer, acha que
o movimento estudantil ainda
é um espaço privilegiado de dis-
cussão. “Apatia é o que não tem
aqui. Temos amor ao debate. É
o preço da democracia.” Seu
opositor nas Arcadas, Francis-
co Brito Cruz, da chapa Fórum
de Esquerda, concorda. “É mui-
to emocionante defender uma
ideia na qual você acredita.”

A USP, aliás, é um bom espe-
lho da fragmentação do movi-
mento. Além da chapa que co-
manda o Diretório Central dos
Estudantes, há dezenas de cor-
rentes atuantes, como o Movi-
mento Negação da Negação,
Grupo de Mulheres Pão e Ro-
sas, Movimento A Plenos Pul-

Greve de 7 mil
alunos paralisa
USP. Surgem
diretórios
acadêmicos
autônomos

Com a realização
do 1º Congresso

Nacional dos
Estudantes, é

fundada a UNE,
no Rio

Passeata contra
Vargas acaba em
repressão policial

e na morte de
um estudante

Mobilização
pela reforma

universitária acaba
em greve em

quase 40
universidades

Marcelo Chilvarquer
CA XI de Agosto

Universitários
aderem à

Revolução Cons-
titucionalista,
contra Getúlio

Vargas

Natalie Drummond
DCE da USP
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Quero atrair mais
estudantes para
o movimento”
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mões e Liberdade USP. Eles de-
fendem direitos das mulheres,
homossexuais e negros, um
mundo mais “igualitário” e cau-
sas específicas, como a amplia-
ção das linhas de ônibus na Ci-
dade Universitária.

Para o doutorando em Lite-
ratura Brasileira Dário Neto, de
33 anos, o espaço da militância
se tornou mais plural. Engaja-
do, ele já participou de greves
na USP, mas se sentia discrimi-
nado por ser homossexual.
“Aconteciam manifestações ho-
mofóbicas, piadas. Não há co-
mo lutar pela articulação do es-
tudante se isso não leva em con-
ta toda a sua diversidade.” Ele
incentivou a criação do Prisma,

grupo de discussão sobre gêne-
ro ligado ao diretório.

Como Dário, membros
de cada corrente tentam

convencer colegas da
urgência de sua causa.
“É difícil envolver e
organizar. Ainda há
preconceito de que

política é para políti-
cos profissionais. Que-

remos quebrar essa vi-
são”, diz Natalie Drum-

mond, filiada ao PSOL e inte-
grante da chapa Para Transfor-
mar o Tédio em Melodia, que
controla o DCE.

Adversário de Natalie nas úl-
timas eleições para o diretório,
o aluno de História Rodrigo
Souza Neves, de 23, da Liberda-
de USP (antiga chapa Recon-
quista), vê excesso de influên-
cia partidária no DCE. “Somos
a favor da democracia represen-
tativa, eles defendem o socialis-
mo e não toleram divergências.
Nós nos preocupamos com
questões internas, como linhas
de ônibus no câmpus. E eles,
com a reforma agrária.”

Mudançano Sul. Privilegiar te-
mas do interesse direto de estu-
dantes é uma bandeira que tem
sido levantada em outros Esta-
dos também. Em novembro,
após 40 anos de domínio da es-
querda, uma chapa apartidária
venceu a eleição para o DCE da
Federal do Rio Grande do Sul,
universidade onde estudou a
candidata do PT à Presidência,
Dilma Rousseff. Seu presiden-
te, o aluno de Administração Re-
nan Pretto, de 20, defendeu na
campanha mais segurança no

câmpus, item irrelevante
na agenda da militân-

cia mais revolucio-

nária. Para alguns universitá-
rios, a eleição no DCE represen-
tou uma “invasão da direita” na
UFRGS. “Os outros grupos es-
tão mais preocupados com
questões externas, ligadas ao
Irã e ao Iraque, por exemplo”,
rebate Pretto.

Na Federal de Minas, o DCE
tem, pela primeira vez, perfil su-
prapartidário – a maioria é de
esquerda, mas também há um
representante do PSDB. “Nos-
so objetivo é fazer uma gestão
voltada para a universidade,
que garanta o funcionamento
do DCE, e não o seu aparelha-
mento”, diz o estudante de En-
genharia Pedro Coelho Silva,
de 20 anos, coordenador-geral
do diretório. Filiado ao PT, ele
tem um discurso pragmático.
“Nossa gestão costuma ser criti-
cada pela relação saudável com
a reitoria, mas a gente não con-
corda com a prática de brigar,
confrontar, ocupar. Essa forma
de diálogo tem dado mais resul-
tado que os outros métodos.”

O DCE participou das dis-
cussões que levaram a UFMG a
adotar, em maio, o Enem como
primeira fase do vestibular
2011. “Era algo que vinha sendo
adiado pela reitoria.”

A aluna do 4º ano de História
da PUC-SP Dayana Biral, de 24,
também acha possível conci-
liar correntes diferentes, desde
que os centros acadêmicos se-
jam autônomos. “Mas os estu-
dantes podem ser filiados a par-
tidos”, diz Dayana, que milita
no PSTU desde os 14 anos.

Para o professor de Ética e
Política da Unicamp, Roberto
Romano, porém, os partidos
transformaram o movimento
estudantil em “correia de trans-
missão” de palavras de ordem.

PM invade
PUC-SP e
reprime ato

público contra
o regime

militar
Caras-pintadas

saem às ruas para
derrubar Collor.

UNE passa a emitir
carteirinhas de

meia-entrada

Daniel Pires
DCE da UFPE

UNE cai na
ilegalidade,
na qual vai
permanecer

até 1973

Estudantes
fazem Passeata
dos Cem Mil

no Rio

Mais de 700
pessoas são

presas durante
congresso

clandestino da UNE,
em Ibiúna (SP)

UNE participa
ativamente da

campanha pelas
Diretas Já

CLOVIS FERREIRA/AE

CAPA

EVANDRO TEIXEIRA/DIVULGAÇÃO
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“É muito difícil fazer paralelos
com o movimento do passa-
do”, diz Romano, sobre a com-
paração com a militância con-
tra o regime militar.

“O movimento estudantil
hoje não exerce função univer-
sitária de pensar, discutir com
profundidade e ir à população.
Transforma tudo em slogan.
Os partidos controlam, man-
dam, decidem”, afirma. “Hoje
o movimento é um imenso cur-
ral eleitoral para jovens políti-
cos que querem chegar ao po-
der. Não há nada que os ligue
aos símbolos da resistência à
ditadura ou a movimentos de

ética na política, como na mobi-
lização contra o Collor.”

‘Chapa-branca’. Parte da con-
fusão sobre os rumos do movi-
mento estudantil é atribuída à
UNE pelo pesquisador Otávio
Luiz Machado, do Núcleo de
Estudos Eleitorais, Partidários
e da Democracia da Federal de
Pernambuco. Como a maioria
de seus membros é filiada ao
PCdoB, que apoia o governo fe-
deral, a entidade tem sua repre-
sentatividade questionada des-
de a eleição de Lula, em 2002.
“Hoje a UNE é chapa-branca,
vejo um bom-mocismo finan-

ciado por recursos públicos.”
O presidente da UNE, Augus-

to Chagas, se defende. Ele afir-
ma que hoje 92% dos DCEs
mandam delegações para os
congressos anuais da entidade.
“A UNE está mais plural do que
nunca”, diz. Integrante do
DCE da Uninove, Clairton Fer-
reira é bem menos entusiasma-
do com a entidade. “O modelo
da UNE é um mal necessário.”

A mais emblemática luta en-
campada pela UNE no último
ano é brigar para que a educa-
ção receba 50% da renda do pré-
sal. Mas ela também abraçou
causas práticas, como a amplia-

ção das moradias estudantis. A
pressão para isso vem das “ba-
ses”, de gente como o presiden-
te do DCE da UFPE, Daniel Pi-
res, que luta para reabrir o res-
taurante universitário e torná-
lo gratuito. Acha que, com ban-
deiras como essa, vai superar a
apatia no câmpus. “Esperamos
que os alunos comecem a ser
atraídos para participar.”

A última grande mobiliza-
ção estudantil depois do “fora
Collor” teve origem numa rei-
vindicação de ordem prática.
Em Florianópolis, por dois
anos seguidos, 2004 e 2005, os
estudantes fecharam os aces-

sos à cidade para protestar con-
tra a tarifa de ônibus, na “Revol-
ta das Catracas”. O secretário
geral do DCE da Federal de San-
ta Catarina, Marino Mondek,
diz que as manifestações po-
dem ser retomadas, porque em
setembro os vereadores apro-
varam licitação que permite às
empresas operarem ônibus pe-
lo longuíssimo prazo de 35
anos, renováveis por mais 35.
“A ideia é fazer um abaixo-assi-
nado. Mas se tivermos que ocu-
par espaços, não recuaremos.”

Cotistas. Bandeiras como a
dos estudantes catarinenses
tendem a ganhar força com a
presença crescente da classe C
nas universidades, via siste-
mas de cotas ou programas co-
mo o Prouni. Entra o “Ônibus
Barato Já”, sai o “Ianques, fora
do Iraque”. “Hoje, o movimen-
to estudantil é propositivo”,
diz Fernando Maltez, diretor
do DCE da Federal da Bahia. “A
gente luta pela ampliação do
número de vagas, pelo aumen-
to da assistência estudantil,
contra a falta de professores.”

“Há uma série de ações que
precisam ser melhoradas”, diz
a aluna de Serviço Social Lilia-
ne Oliveira, que entrou na Fe-
deral da Bahia, em Salvador,
graças às cotas. Para ela, depois
de permitir o acesso ao ensino
superior, é preciso garantir
apoio financeiro aos cotistas.
“Isso interfere na permanên-
cia deles na universidade. A bol-
sa-pesquisa, por exemplo, de
R$ 300, mal paga o transpor-
te.”/ FELIPE MORTARA, GUSTAVO

BONFIGLIOLI, LUCAS AZEVEDO,

EDUARDO KATTAH, TATIANA

FÁVARO, JULIO CASTRO, ANGELA

LACERDA e TIAGO DÉCIMO

20102004

Projeto de
reforma

universitária chega
à Câmara. Ele não
foi votado até hoje

Câmara
aprova projeto

que destina 50%
de fundo do

pré-sal para a
educação

1995
2003UNE mobiliza

universitários
contra o Provão

2008

Existe um pouco
de nostalgia das
grandes
mobilizações
como as Diretas”

Francisco Cruz
Fórum de

Esquerda da USP

Criado o
Prouni, que dá
bolsa a alunos
de baixa renda
em faculdades

privadas

É muito
emocionante
defender uma
ideia na qual
você acredita”

Com a eleição de
Lula, UNE se alia

ao governo

JUAREZ RODRIGUES/ESTADO DE MINAS

❛❛

Dayana Biral
CACS da PUC-SP
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Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 set. 2010, .Edu, p. 6,7 e 8.




