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A presente pesquisa, desenvolvida a partir da análise da sessão diária sobre Educação veiculada 
pelo jornal “Folha de São Paulo”, no período de abertura política do regime militar do Brasil – 
entre 1978 a 1979 – tem como principal objetivo analisar o conteúdo das temáticas educacionais 
publicados pela imprensa naquele período. Nessa análise, algumas considerações foram tecidas e 
levaram à constatação de que, após anos de perseguição, torturas, assassinatos e repressão, os 
estudantes puderam contar com dois fatores que contribuíram preponderantemente no processo 
de mobilização, articulação e reorganização de suas entidades : a abertura do regime e em 
segundo lugar, a imprensa, na medida em que deu ampla abertura aos movimentos libertários 
permitindo que seus protagonistas tivessem suas visões e versões também publicadas.  
Palavras chave: Movimento Estudantil; imprensa; universidade; educação. 
 
 
Cette recherche développé à partir de l’analyse de la session quotidienne de l’èducation, 
véhiculée par le journal Folha de São Paulo, dans le période de l'ouverture politique du régime 
militaire au Brésil - de 1978 à 1979 –  la recherche a  pour principal objectif d'analyser le contenu 
thématique pédagogique, publié par la presse durant cette période. Dans cette analyse, certaines 
considérations ont été et a conduit à la trouver de que après des années de persécution, les torture, 
les  assassiner et de la répression, lês étudiants ont pu compter sur deux facteurs qui ont 
contribué, principalement dans le processus de mobilisation, d’ articulation et de réorganisation 
de ses entité: l’ouverture du regime et dans le seconde lieu, la presse il a une large ouverture aux 
mouvements libertaire en permettant à ses protagonistes avaient leurs visions et leurs versions 
aussi publiés. 
Mots – clés: Mouvements d’étudiants. Presse, Université, Éducation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa - desenvolvida a partir do noticiário educacional, veiculado pela "Folha 
de S. Paulo" no período de abertura política 1978/79 no Brasil, teve como objetivo analisar o 
processo de organização do movimento estudantil e como esse movimento foi projetado pela 
imprensa naquele período. A escolha da imprensa, como principal fonte dos dados para esta 
pesquisa, levou em conta o papel que ela desempenha enquanto informadora e, mais do que isso, 
formadora da opinião pública.   

Esta pesquisa tomou "A Folha de S. Paulo" como fonte básica de informação por duas 
razões: primeiro, tratava-se, na época da abertura política, de um jornal diário de grande 
circulação nacional4; segundo, era o único jornal no país que dedicava diariamente um espaço 
para a educação, o que permitiu acompanhar a evolução e os desdobramentos de um determinado 
evento educacional.  

Todavia, considerando-se que a educação não é um fenômeno independente que se explica 
por si mesma e que se esgota em suas variáveis internas, mas que demanda uma contextualização 
para ser devidamente compreendida - a pesquisa sobre este temário educacional foi precedida por 
uma abordagem sobre o processo de abertura política no período de 1978/80.  

Após o levantamento de todos os eventos educacionais, noticiados pela 'Folha' no período e 
a confecção de uma tabela de frequência, constatou-se que o movimento estudantil foi um dos 
temas com um maior número de ocorrências (269). Este movimento foi analisado em seus 
aspectos de organização, de reivindicação, de articulação com outros segmentos da sociedade e 
de relacionamento com as autoridades governamentais. 

 
2. ABERTURA POLÍTICA 

 
Desde o anúncio da "abertura", feito pelo Presidente Geisel no início de seu governo, lá se 

vão 31 anos. Trata-se, pois, de um longo processo permeado de contradições, cujos 
desdobramentos não obedeceram a uma lógica linear, nem seguiram as estratégias dos detentores 
no poder, extrapolando os limites dos objetivos perseguidos. O que Geisel tinha em mente 
quando, na abertura da primeira reunião de seu ministério, em 19 de maio de 1974, apela para a 
"imaginação política criadora, capaz de instituir, quando for oportuno, salvaguardas eficazes 
dentro do contexto constitucional" (Cruz & Martins apud Sorj & Almeida,1983, p. 46). Mais do 
que um programa de transição, o que se esboça nas palavras de Geisel é um projeto de 
institucionalização do regime autoritário, que prevê medidas liberalizantes, mas apenas na 
medida em que sirvam a este propósito. Prevêem mudanças sob medida para não alterar a 
essência do regime. Para tanto‚ é preciso envolver outros poderes da nação e mesmo forças de 
oposição, para que seja banido "o espírito de contestação de minorias trôpegas ou transviadas 
exaurindo-se ante o repúdio geral" (Cruz & Martins apud Sorj & Almeida, 1983, p. 46 e 47). 

As condições necessárias para o processo de liberalização pareciam dadas, os mais diversos 
setores estavam sob controle: as Forças Armadas unidas, sob os princípios institucionais de 
hierarquia e autoridade; o MDB, enquanto oposição, moldado ao estilo do regime, "oposição 
consentida"; as organizações armadas de esquerda, desmanteladas; os movimentos populares e 
estudantis, reprimidos e desarticulados; a Igreja e outras instituições da sociedade civil, 

                                                 
4
 Em 1991, a ‘Folha de S. Paulo’ era o jornal mais lido pelos brasileiros, com 120.560.658 exemplares 
vendidos, entre janeiro e novembro de 1990. Seguido de ‘O Globo’, com 94.862.107 exemplares. Os 
dados são fornecidos pela própria ‘Folha’, em sua edição de 19 de janeiro de 1991. 
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neutralizadas; a economia, apesar de já conter os germes da crise que se aproximava, ainda se 
beneficiava dos reflexos dos anos do "milagre". Há uma convicção firme de que a ARENA seria 
a grande vencedora nas eleições de 1974, referendando a "obra da revolução". Tudo parecia, 
portanto, contribuir com o processo de distensão, por que, então, não liberalizar o regime? 

Porém, Geisel não trabalhava, em seu projeto de distensão, com alguns fatores 
complicadores já presentes ou em fase de gestação. O ano de 1974 iria sentir mais duramente os 
efeitos da crise do petróleo, iniciada com uma guerra no Oriente Médio. Os gastos com o petróleo 
que eram, em 1972, de 376 milhões de dólares, passaram para 2,8 bilhões de dólares. Essa 
elevação do preço do petróleo vai agravar o saldo negativo da balança comercial (244 milhões em 
1972 para 4,7 bilhões de dólares dois anos depois), o que demanda mais empréstimos externos, 
gerando o aumento da dívida externa (que passa de 5,3 bilhões de dólares em 1972, para 12 
bilhões em 1974 e 47 bilhões em 1980) e, por conseguinte, os juros e serviços da dívida. 
"Finalmente, esse processo forçou o regime a desmontar as bases de sua própria sustentação 
econômica e social, pois a espinha dorsal do "milagre" era a indústria automobilística. Assim 
morreu o "milagre brasileiro", que nada mais era do que o crescimento desmesurado de forças 
produtivas, baseado em custos vis de energia e mão de obra" (Kucinski, 1982. p. 26 e 27). 

Ao mesmo tempo em que se debate com a crise econômica, o governo sofre uma derrota 
fragorosa nas eleições de 1974 para o Congresso Nacional, quando o MDB elege 16 dos 22 
senadores e 160 dos 364 deputados federais; antes o MDB tinha uma representação de 7 
senadores e 87 deputados. Todavia, esta vitória do MDB - na medida em que refletia o 
descontentamento popular, vis-a-vis do regime, e que, ao mesmo tempo, dava-lhe o poder de veto 
na votação de matérias constitucionais - não seria absorvida tranquilamente pelo regime. Para o 
governo, esta nova recomposição do Congresso era um complicador para o processo de abertura, 
uma vez que poderia tirar-lhe o papel de “árbitro exclusivo da oportunidade de cada avanço na 
evolução do regime" (Cruz & Martins apud Sorj & Almeida, 1983, p.52), conforme entendia 
Geisel. 

Os anos subsequentes serão marcados por um clima de tensão, provocado pela onda de 
repressão policial - com prisões, torturas e desaparecimentos de dezenas de militantes da 
oposição clandestina - com o respaldo da linha dura militar. Os órgãos de repressão começam, 
assim, a agir de forma autônoma em relação ao governo central: prendem, torturam e executam 
sem dar satisfação. Até‚ que as mortes do jornalista Vladimir Jero (25.10.1975) e do líder 
metalúrgico Manuel Fiel Filho (16.10.1976) nas dependências do DOI-CODI de São Paulo, 
levam Geisel a interferir pessoalmente, substituindo o General Ednardo D'avila Mello, 
comandante do II Exército (SP), pelo General Diplomando Gomes Monteiro, oficial de sua 
confiança. Segundo Stepan (1984), o começo da liberalização se iniciou dentro do próprio 
aparato do Estado devido às contradições geradas pela autonomia crescente do aparelho de 
segurança. 

Se por um lado, Geisel tenta conter os excessos da linha dura militar, que desgasta o seu 
governo, por outro lado age não menos duramente no campo político, cassando inúmeros 
parlamentares e vereadores nos anos de 1976 e 1977, com o respaldo da ARENA; é o que revela 
a nota oficial (18.02.1977) de Francelino Pereira, então presidente nacional da ARENA, quando 
acusa os políticos do MDB de "agentes do comunismo", para justificar as cassações. 

Geisel procura manter o controle tanto no campo político como no campo militar. A 
intenção no campo político culmina com a decretação do recesso temporário do Congresso em 1º 
de abril de 1977 e com o "Pacote de Abril" do dia 14 do mesmo mês. Entre as principais medidas 
estabelecidas pelo "Pacote de Abril" destacam-se: a) eleições indiretas para escolha de 
governadores; b) eleição de 1/3 do senado por via indireta (figura do senador "biônico"), sendo 
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que os 2/3 restantes seriam eleitos diretamente dentro das sublegendas, em numero de três por 
partido; c) redução do quorum de 2/3 para maioria simples quando da votação de emendas 
constitucionais pelo Congresso; d) ampliação de cinco para seis anos do mandato presidencial. 

No campo militar Geisel desarticula a candidatura do General Sylvio Frota - representante 
da linha dura militar, demitindo-o do Ministério do Exército, em 12 de outubro de 1977 - por 
discordar do processo de abertura. O ungido seria o General Figueiredo, sobre o qual Geisel tinha 
grande ascendência. Ao anunciar Figueiredo como seu sucessor, Geisel deixa claro: "cabe a mim, 
por força de função, definir a trajetória que a nossa revolução vai seguir daqui por diante" 
(Stepan, 1984, p.74). Figueiredo era a garantia da continuidade da estratégia traçada por Geisel 
para salvaguardar o regime, liberalizando-o e institucionalizando-o. 

Se Geisel conseguiu controlar os militares e amordaçar o Congresso para viabilizar de 
forma autoritária o processo de abertura, ele não conseguiu deter o movimento da sociedade civil 
que, a partir das contradições da conjuntura, iria reivindicar que fossem contemplados outros 
itens, redirecionando e ampliando o processo de abertura política para além dos limites traçados 
pelo Governo. É assim que entra em cena a questão da anistia geral, "ponto substantivo que seria 
conquistado finalmente na prática, por iniciativa e persistência das demandas organizadas do 
movimento social" (Krischke,1982, p.244). 

Se o ano de 1977 foi marcado por cassações políticas e fechamento do Congresso, 
caracterizou-se, também, como um ano de fortalecimento na organização e na luta dos mais 
variados setores da sociedade civil - em prol da redemocratização do país, anistia geral, defesa 
dos direitos humanos, defesa do consumidor - tais como, MDB, CNBB, SBPC, OAB, UNE, 
MFA (Movimento Feminino pela Anistia). O movimento sindical começa a readquirir uma nova 
identidade mais reivindicativa, desatrelando-se do controle do Ministério do Trabalho; depois de 
muitos anos, inicia-se a primeira grande greve no ABC em maio de 1978, pela reposição salarial. 

O movimento pela volta ao Estado de Direito chega até aos quartéis, quando, em 1977, surge 
o Movimento Militar Democrático Constitucionalista (MMDC) e o Movimento Revolucionário 
Democrático (MRD) que irão fundir-se no Movimento Militar Democrático (MMD), formado por 
oficiais descontentes, em geral, coronéis. Em maio de 1977 o Conselho Federal da OAB aprova por 
unanimidade nota de repúdio à crescente desfiguração do Estado de Direito e pede o fim do AI-5 e 
a Reforma Constitucional por uma Assembléia Constituinte, eleita para este fim; tese esta que vai 
ser assumida pelo MDB, no Simpósio de Porto Alegre, em junho de 1977. 

A Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II (1962), começa a converter-se à causa 
dos pobres e oprimidos. A partir da Teologia da Libertação e das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEB's), a Igreja assume a luta ao lado das classes trabalhadoras. 

O Movimento Estudantil que vinha tentando organizar-se, desde 1975, sofre - a cada 
manifestação, a cada encontro - o boicote e a repressão policial pela força. Em maio de 1977, o 
movimento ganha as manchetes dos jornais ao sair em passeata, em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, contra a repressão policial. Até que em maio de 1979 consegue realizar o Congresso, em 
Salvador, para reorganização da UNE. Mesmo passando a existir na prática, a UNE continua não 
sendo reconhecida pelo governo. 

Todos estes setores, desde os militares descontentes, facções do empresariado, até os 
sindicatos dos trabalhadores, tinham em comum a luta pela volta ao Estado de Direito e a defesa 
das "liberdades democráticas", luta esta que irá se corporificar em reivindicações específicas e de 
cada setor, como: reposição salarial dos trabalhadores; direito de reorganizar-se (UNE) dos 
estudantes; luta pela anistia; fim do intervencionismo estatal, defendido pelos empresários. Se 
para Geisel o carro-chefe da abertura era a institucionalização do regime autoritário, já para estes 
setores da sociedade civil o carro-chefe era, exatamente, o enterro deste regime e a volta do 
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Estado de Direito. Dentro desta ampla e contraditória movimentação de toda a sociedade 
brasileira, aí incluídos estado e sociedade civil, que se situa o movimento estudantil, como objeto 
desta pesquisa. 

 
3. MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 
A história do Movimento Estudantil, desde os meados do século passado, coincide com a 

história da UNE (União Nacional dos Estudantes). Fundada em 11 de agosto de 1937 a UNE tem 
sido, desde então, protagonista das grandes lutas travadas no campo educacional como também 
nos campos sócio-econômico, político e cultural. Nestes 72 anos de existência, a UNE empunhou 
muitas bandeiras, dentre as quais a defesa da democracia, dos interesses nacionais das reformas 
de base, dos direitos e liberdades dos cidadãos, do ensino público e gratuito e da autonomia da 
universidade. 

Após quase trinta anos de atividades ininterruptas, embora nem sempre homogêneas - uma 
vez que o movimento é perpassado pelas contradições e conflitos entre os setores progressistas e 
conservadores - a UNE é declarada ilegal pelo Governo, em junho de 1966. Colocada na 
ilegalidade, a UNE continuou a agir, realizando três congressos na clandestinidade.  No 30º 
Congresso em Ibiúna (SP) todos os participantes foram presos, sendo que alguns de seus líderes 
foram forçados a tomar o caminho do exílio. Perseguida e desmantelada, como outras 
organizações da sociedade civil, a UNE é silenciada e colocada fora de circulação por uma 
década. 

Mesmo não organizado oficialmente, o movimento estudantil não desapareceu por 
completo, apenas não dispunha de espaço nem de clima, (totalmente adverso) para manifestar-se 
abertamente. Este espaço os estudantes vão conquistar palmo a palmo e a duras penas, em 
conjunto com outros segmentos da sociedade civil, por ocasião do processo de abertura política, 
instaurado oficialmente em 1974, mas que ganha vulto e é reorientado no final dos anos 70 pelas 
demandas organizadas do movimento social. 

 
3.1 - Agonia e resistência 
 
Antes de abordar o processo de reorganização da UNE, a partir do noticiário da "Folha de 

S. Paulo" - 1978/80, é oportuno apresentar uma pequena síntese5 sobre o período que medeia o 
XXVI Congresso Nacional dos Estudantes, o último realizado em regime de liberdade 
democrática, e o 31° CNE onde, finalmente, os estudantes conseguem reorganizar a sua entidade. 

O 26° CNE, realizado em Santo André, elegeu José Serra como presidente da UNE para a 
gestão julho de 1963 a julho de 1964. Nesta gestão ocorreu o golpe de 1964 que, desde o 
primeiro momento procurou desmantelar a UNE, a qual teve sua sede no Rio de Janeiro 
incendiada no mesmo dia do golpe. Com seus dirigentes e lideranças perseguidos - José Serra é 
obrigado a exilar-se em julho de 1964 - a UNE vai percorrer a sua "via sacra", resistindo e 
lutando por sua reorganização, uma vez que ela havia sido substituída por um Diretório Nacional 
de Estudantes com sede em Brasília, conforme projeto aprovado pelo Congresso Nacional, em 28 
de outubro de 1964, por 126 votos a favor, 117 contra e 5 abstenções. 

O 27° CNE, realizado em julho de 1965, na Escola Politécnica de São Paulo, elege Altino 
Dantas como Presidente da gestão julho de 1965 a julho de 1966. Dantas foi preso em 13 de maio 

                                                 
5
 Esta síntese foi feita a partir do livro História da UNE: depoimentos de ex-dirigentes. São Paulo, Ed. 
Livramento, 1980. 
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de 1971, e condenado a 93 anos pela Lei de Segurança Nacional; foi libertado pela anistia a 15 de 
setembro de 1979. 

O 28° CNE foi o primeiro congresso clandestino da UNE, sendo realizado em 28 de julho 
de 1966 nos porões do Convento dos Franciscanos em Belo Horizonte. José Luiz Guedes é eleito 
presidente para a gestão julho de 1966 a julho de 1967. Guedes‚ preso no 30° CNE em Ibiúna, 
consegue fugir e viver na clandestinidade até 1973; mais tarde exila-se na França. 

O 29° CNE realizou-se, em julho de 1967, num Convento Beneditino em Vinhedo (SP), 
elegendo Luiz Travassos para presidente da gestão 1967-68; esta foi a chamada fase "fechada" do 
29º Congresso. Na "fase aberta" do Congresso os estudantes sofreram uma forte repressão da 
polícia de São Paulo, que prendeu muitos de seus participantes. 

O 30° CNE elegeu como presidente da UNE Jean Marc Von Der Weid, em abril de 1969, 
sendo preso com mais de 800 estudantes por ocasião do fracassado Congresso em Ibiúna (SP), 
em 11 e 12 de outubro de 1969. Esta gestão foi a última antes da reorganização da UNE em 1979. 
A fase de 1969 a 1973 foi a mais dramática para o Movimento Estudantil, quando ocorreram 
prisões, torturas e assassinatos de dirigentes e líderes estudantis. A 30ª gestão da UNE é 
dissolvida em 1973, quando dois de seus diretores são presos, sendo que um deles, Honestino 
Guimarães foi assassinado. O movimento estudantil passa por um período de refluxo, mas não 
esmorece, tentando, desde 1975 a sua reorganização. 

 
3.2  Re-Organização: aliados e adversários 
 
No período analisado, agosto de 1978 a dezembro de 1979, "A Folha de S. Paulo" fez 

ampla divulgação sobre o movimento estudantil que, ao mesmo tempo em que procurava 
reorganizar-se, articulava-se com diferentes setores da sociedade civil, em defesa de outras 
causas. Dos 269 eventos sobre o movimento estudantil, noticiados pela "Folha de São Paulo", 77 
referem-se especificamente à reorganização de suas entidades, desarticuladas há dez anos, mas 
resistindo e atuando na clandestinidade.  

Com o processo de abertura e a entrada em cena de outros segmentos organizados da 
sociedade civil, o movimento estudantil ganha novos aliados tanto na luta por sua reorganização 
como na luta pelos direitos humanos, anistia e liberdades democráticas. Todo este período é 
perpassado por um jogo de abertura e repressão, avanços e retrocessos. O processo de 
reorganização do movimento discente é acompanhado por atos de boicote, coação e intimidação, 
chegando à repressão física e à prisão de lideranças estudantis, demissão de professores e mesmo 
dirigentes de estabelecimentos de ensino, simpáticos e solidários com a causa defendida pelos 
estudantes; trinta e nove ocorrências destes fatos foram noticiadas pela Folha de S. Paulo no 
período. Em contraposição à repressão, desdobra-se a luta pela anistia geral, ampla e irrestrita, 
pela autonomia da universidade, pelas liberdades democráticas e pela convocação da assembléia 
constituinte (19 ocorrências). 

Embora fossem decorridos mais de três anos desde o anúncio oficial da abertura, esta 
evoluía a passos lentos, marcada muitas vezes por um "abre-fecha", um passo à frente outro atrás. 
Nosso relato segue, doravante, o fluxo dos fatos, noticiados pela "Folha de S. Paulo".  

Um manifesto assinado por diversas entidades - Comissão Justiça e Paz de São Paulo, o 
Movimento Feminino pela Anistia, setores do MDB, Conselho dos Direitos Humanos, entidades 
estudantis - reivindicava a libertação de oito presos políticos (não mencionados pela "Folha de S. 
Paulo") no DOPS de São Paulo. Em Minas, alunos do curso de Letras entram em greve em 
solidariedade à professora Maria Luiza Ramos (20.09.78), Diretora da Faculdade de Letras da 
UFMG, que se exonerara do cargo afim de não fornecer uma lista de endereços de alunos que 
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havia sido solicitada pela Polícia Federal. Em Mogi das Cruzes, a polícia reprime manifestações 
dos estudantes por preços acessíveis das refeições e contra taxas consideradas ilegais.  

No dia 30 de setembro de 1978 acontece uma explosão de bombas durante a realização de 
uma assembleia de estudantes na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Menos de um mês 
depois, a sede do DCE da Universidade Federal de Minas Gerais é arrombada (03.10.78), sendo 
levado um cofre com documentos e pastas de arquivo. Os estudantes acreditam que os 
arrombadores pertencem a grupos de direita, como FAC e MAC, com intenção de esvaziar o 
congresso (4º ENE). Acontece, também, um protesto de estudantes contra a invasão policial no 
C.A. da UNESP que provoca uma ação violenta contra um discente, (não identificado pela 
Folha), o qual é preso e torturado pela polícia (18.10.78). Em Pernambuco os estudantes 
denunciam a invasão do DCE e da PUC/PE; trata-se da terceira invasão em menos de três meses. 

É interessante observar que, ao mesmo tempo em que os estudantes empenhavam-se em sua 
reorganização e reivindicavam a participação nos órgãos colegiados da universidade, verificava-
se uma fraca representatividade no momento das eleições.  É assim que no dia 10 de novembro 
de 1978, quando faltavam duas horas para o encerramento das inscrições, apenas quatro 
estudantes estavam inscritos para concorrer a sete vagas nos colegiados da USP. Não obstante, no 
dia 22.11.1978, os estudantes se reúnem em frente ao prédio da Delegacia do MEC/SP para 
protestar contra o ensino pago e para reivindicar a participação de 1/5 das representações 
estudantis nos colegiados universitários.  

No decorrer de 1979 os estudantes, ao mesmo tempo em que protestavam contra a repressão 
e prisão de colegas, irão intensificar a luta por sua reorganização local e nacional. Aos 6 e 7 de 
março daquele ano, os estudantes da PUC de São Paulo abrem debate sobre a reorganização da 
UNE, repudiam a repressão ao movimento estudantil, lembrando os nomes de ex-dirigentes da 
UNE, Aldo Silva Arantes, Altino Dantas e Haroldo Lima, que encontram-se presos 
incomunicáveis no presídio de Barro Branco em São Paulo. O DCE/PUC/SP lança campanha em 
favor de Honestino Guimarães, último dirigente da UNE, desaparecido desde 1973, convidando o 
Governador Paulo Egídio, ex-dirigente da UNE, para a reunião; não se tem notícia sobre a 
posição do Governador. Os estudantes defendem ainda a anistia ampla, geral e irrestrita e uma 
Assembléia Constituinte livre e soberana. 

A reorganização do movimento continua encontrando obstáculos e a repressão fazendo 
novas vítimas. Os estudantes pedem, em 08 de março de 1979, absolvição de seus colegas Luiz 
Felipe Moura, Antônio Carlos Rodrigues, Carlos de Oliveira Machado e Clóvis Peppe da 
Universidade Estadual de Campinas, que deverão ser julgados pela Auditoria Militar, acusados 
de tentarem reorganizar a UEE e a UNE. 

A comissão Pro-UNE busca, junto ao Ministro da Educação, Eduardo Portela, verba para a 
realização do Congresso da UNE e junto ao Ministro da Justiça Petrônio Portella, 
esclarecimentos sobre a prisão e desaparecimento de Honestino Guimarães. Trinta e uma 
entidades estudantis, reunidas em Brasília (30.03.79), procuram o apoio de associações de classe, 
sindicatos, clero, parlamentares e população para a recriação da UNE. A partir de então os 
estudantes começam a multiplicar os encontros objetivando a preparação e a divulgação do 
Congresso da UNE para que as autoridades e a população, tendo conhecimento dos encontros, 
também tenham das repressões, caso ocorram, contra o movimento de reconstrução da UNE. 

A Assembléia Legislativa Mineira aprova moção de apoio, em 27 de maio de 1979, ao 
Congresso Pro-UNE por considerar o movimento dentro do processo de normalização da vida 
democrática do país. No dia 29 de maio de 1979, inicia-se, em Salvador, o Congresso Pro-UNE, 
porém não sem empecilhos de última hora. Para chegar até Salvador, os congressistas iriam 
encontrar, ao invés de "pedras no caminho", grampos com pregos para furar os pneus dos ônibus. 
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Foram colocados políciais em três pontos estratégicos que davam acesso a Salvador. Os policiais 
paravam os ônibus alegando que os pneus estavam "carecas" e que alguns estudantes estavam 
com a documentação incompleta. Isso provocou atraso de uma parte dos estudantes ao Congresso 
(dos 3165 inscritos, apenas 1200 chegaram para a abertura do Congresso), mas, apesar desses 
obstáculos, todos os ônibus conseguiram chegar até Salvador. Nessa ocasião, governava a Bahia, 
Antônio Carlos Magalhães que, ao ser pressionado pelos estudantes, afirmou não saber de nada e 
que iria averiguar os fatos. 

Se por um lado os estudantes tiveram que percorrer um longo caminho, cheio de obstáculos, 
para organizar e realizar seu 31° Congresso, por outro, contaram com o estímulo e apoio de 
políticos e entidades que estavam empenhados no processo de normalização das instituições e da 
vida nacional. Os estudantes receberam um total de 57 moções de apoio, durante a realização do 
Congresso, de personalidades e das mais diversas entidades nacionais e internacionais. O 
congresso formou uma diretoria colegiada composta por oito estudantes, um representando a 
UEE/SP, e sete representantes de DCE's Livres das universidades mais importantes do Brasil. A 
futura diretoria seria escolhida por voto direto de todos os estudantes. 

Nos dias subsequentes ao Congresso de Salvador, a UNE começa a estabelecer as diretrizes 
para a eleição direta da futura diretoria, fazendo campanha de filiação de entidades estudantis de 
base e a discutir sua legalização, o ensino pago, a democracia na universidade, a anistia. Todavia, 
as resistências à legalização da UNE continuam. Aloísio Chaves, senador pelo Pará e ex-reitor da 
UFPA, diz que nada impede a formação da UNE, no entanto a UNE não será reconhecida pelo 
Governo como órgão oficial de representação dos estudantes em nível nacional. É lembrada a lei 
5540/68 que, em seus artigos 38 e 39, concede aos estudantes o direito de voz e voto, através de 
seus representantes nos órgãos colegiados da universidade à qual pertençam, assim como poderão 
organizar-se em DA's e DCE's; porém, não podem participar de entidades alheias às instituições a 
que estão vinculados, com o que se impede a representação no nível nacional. 

Em setembro, os estudantes movimentaram-se e se articularam para eleger a nova diretoria 
da UNE e, apesar do líder estudantil Edval Nunes da Silva (Cajá), ex-preso político, defender 
chapa única, por ver a necessidade da unidade dos estudantes, cinco chapas foram formadas para 
concorrer à Diretoria da UNE. Dois dias antes das eleições para a UNE, o Presidente Figueiredo 
baixa um decreto proibindo os membros de DCE's e DA's, sob pena de destituição dos diretórios 
e aplicação de sanções disciplinares, de integrarem qualquer "entidade alheia à instituição de 
ensino superior a que estejam vinculados"; entre estas entidades está a UNE. Malgrado esta 
proibição, iniciam-se em 02 de outubro de 1979, as eleições para a diretoria da UNE, com a 
participação de 789 entidades estudantis de todo o país em um total de 800 inscritas.  

O Ministro da Educação Eduardo Portella, ao mesmo tempo em que reconhece que a 
reorganização da UNE não vai tumultuar a vida acadêmica do país, declara: "não defendo a UNE 
porque a lei em vigor já reconhece os DCE's e os DA's e estes são suficientes para que os 
estudantes tenham sua representação”. Não bastassem estas dificuldades, a UNE encontra ainda 
adversários no próprio meio estudantil, como o estudante de Direito da Universidade Mackenzie, 
Rui Guerra de Andrade Filho, que encaminha pedido à Justiça Militar, em 21de outubro de 1979, 
para punir a UNE, porque esta é "ilegal, antipatriota e subversiva"; pede ainda que seja impedida 
toda reunião ou manifestação da entidade. 

Após longos anos de luta é, finalmente, eleita a nova diretoria da UNE, que toma posse no 
dia 11 de outubro de 1979. A chapa vencedora foi "Mutirão", encabeçada por Rui Cesar Costa 
Silva e Marcelo Barbieri. Dentre as bandeiras da nova gestão destacam-se as lutas por uma 
universidade voltada para os interesses do povo, pela anistia, pelo fim da ditadura e contra o 
"Projeto Portella que não interessa à Comunidade Universitária". 
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4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
  
Após anos de perseguição e de repressão, os estudantes puderam contar com dois fatores 

que contribuíram ponderavelmente no processo de mobilização, articulação e reorganização de 
suas entidades: a abertura política e a imprensa. É claro que, acima de tudo, eles contaram com 
sua própria tradição de resistência e pertinência. 

O processo de abertura política, consentida e conquistada, deve ser entendido como um 
jogo de luz e sombra, de abre e fecha, diástole e sístole, na linguagem golberiana, que permitiu a 
emergência das contradições da conjuntura e engendrou as condições de possibilidade para que 
os movimentos dos diversos setores da sociedade civil ocupassem seus espaços, conhecessem à 
luz do dia seus adversários e fizessem suas alianças. Nisto tudo, "A Folha de S. Paulo" teve os 
seus méritos - pois tendo sentido ela própria o cerceamento no período de ditadura - na medida 
em que deu ampla cobertura aos movimentos libertários permitindo que seus protagonistas 
tivessem suas visões e versões também publicadas. 

O Movimento Estudantil no passado não perdeu o bonde da história, situando suas lutas 
específicas no movimento mais amplo da sociedade. Assim como empunhou as bandeiras da 
redemocratização durante o Estado Novo, dos interesses nacionais na década de 1950, das 
reformas de base, da autonomia universitária e do ensino público e gratuito nos anos 60, 
empunhava, enquanto se reorganizava, as bandeiras do movimento que mobilizava a sociedade, 
como a anistia, a convocação de uma Assembléia Constituinte, a redemocratização do país, a 
volta ao Estado de Direito. O Movimento Estudantil não encontrou, com o processo de abertura, 
um caminho aplainado, mas teve que viver o jogo contraditório deste momento de nossa história. 
Ao mesmo tempo em que teve e criou as condições, a duras penas, para reorganizar-se, carregou, 
depois de reorganizar-se, o estigma e o não reconhecimento oficial de sua entidade. 

Nas eleições de 1984 a UNE acaba por apoiar, como instituição, a candidatura de Tancredo 
Neves à presidência da república brasileira e em 1985 é assinado o decreto presidencial que traz a 
UNE de volta a legalidade. Em 1987, o Partido dos Trabalhadores (PT) chega à presidência da 
UNE através do paraense Valmir Santos. Seguem, a partir daí, outras eleições que revezam entre 
PT e PC do B. Contudo, a UNE comanda, em todo o país, sucessivas manifestações de rua que 
culminam com o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, em 1992. Desde então, a 
UNE tem participado de manifestações contra a privatização do ensino superior; redução de 
tachas escolares; manutenção da assistência estudantil nas universidades, como casa do estudante, 
restaurante universitário e, mais recentemente, contra o processo de avaliação dos cursos 
universitários, implementado pelo governo federal em 2003. Em menor escala, tem lutado contra 
a privatização de empresas estatais, a injustiça social, o analfabetismo e a favor da reforma 
agrária, dentre outras questões mais gerais. Pelo que observamos, não existe uma oposição 
responsável ou uma crítica contundente ao governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, no 
poder desde 2002.  

Quando analisamos o movimento estudantil na contemporaneidade, vemos uma luta que se 
situa entre interesses corporativistas e, em menor escala, interesses nacionais. Entendemos que o 
movimento dos estudantes brasileiros, nos últimos 10 anos, tem se atrelado a partidos políticos e 
acaba por confundir aspirações estudantis mais gerais com orientações partidárias, ao contrário 
das mudanças estruturais propostas na época de sua re-organização. Nas pesquisas atuais sobre o 
movimento discente, parece-nos que existe uma constante busca à história da UNE e do 
movimento estudantil, demonstrando um certo saudosismo de uma época que deixou profundas 
marcas.  
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