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RESUMO 

Analisa o Movimento Estudantil (ME) universitário: composição de classe dos estudantes, 
tendências estudantis e a relação das lideranças com o conjunto dos estudantes. Relaciona a 
maioria dos estudantes com a classe média. Estuda o engajamento dos estudantes na política 
estudantil como sendo resultado do patrulhamento da sociedade ao comportamento da 
juventude, que conjugado a elementos novos em relação aos que até aí conhecera, tais como 
hábitos, costumes e sistemas de valores, torna a juventude apta a solidarizar-se com 
movimentos sociais dinâmicos. Verifica que a origem deste engajamento se relaciona com a 
filiação das lideranças estudantis às tendências, uma vez que ao dirigir o ME, tais lideranças 
elaboram suas propostas programáticas tendo como eixos centrais as orientações que os 
partidos revolucionários ou reformistas repassam para suas tendências correspondentes.  
 
Palavras-chaves: tendências partidárias; movimento estudantil; prática política.  
 

ABSTRACT 

This scientific work analyzes students’ movement in universities: students’ class composition; 
student trends and the leadership’s relation with the student body. It relates the majority of 
students with the middle class. It studies students’ engagement in student’s political activities 
as being a result of a vigilant society on youth’s behavior such as those already known: habits, 
customs and value systems which enable the youth to sympathize with dynamic social unions. 
It notes that the origin of that involvement is related with affiliation of student leaders to 
trends. Once running student unions, these leaders elaborate their pragmatic proposals having 
as the central pivot orientations from revolutionaries parties or reformers who pass on their 
corresponding trends. 
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O movimento estudantil (ME), por ser um setor organizado da sociedade que participa 

do processo sistemático de formação e mudança da consciência e do caráter das pessoas, 

contribuindo, portanto, não só para a socialização dos indivíduos, mas, sobretudo para a 

formação de sujeitos históricos, capazes de intervirem na sociedade em que estão inseridos de 

forma crítica e autônoma, tem sido freqüentemente utilizado como objeto de pesquisa nos 

vários programas de pós-graduação, tanto nos de Educação como nos de Ciências Sociais2. 

Neste sentido, as notas que se seguem objetivam contribuir para elaboração de um quadro 

teórico preliminar que possa subsidiar e nortear as análises de pesquisas que porventura 

possam ocorrer neste campo temático. Priorizando a juventude como sujeito da militância 

política estudantil, embora não tendo a pretensão de aprofundar esta temática neste pequeno 

ensaio, seguimos a perspectiva analítica de Silveira (2006, p. 254), quando conclui que os 

estudos sobre a categoria juventude se apóiam em 

 

Pelo menos três linhas de análises: a geracional, a classista e a das 
culturas juvenis. Na primeira, apoiada na teoria geracional, a 
juventude faz parte de um conjunto social que partilha determinada 
fase da vida. Na versão classista, o jovem é contextualizado a partir 
das relações de classe. E na perspectiva de culturas juvenis, a 
juventude se expressa por um sistema de valores internalizados 
mediante cenários e situações distintas (grifo no original). 

 
O ME pode ser melhor entendido, se concomitante à análise das lutas estudantis se 

faça uma relação com as tendências3 estudantis, organizações que dirigem o ME e que 

recebem orientações de seus respectivos partidos políticos. A tendência estudantil é um canal 

informal de organização dos estudantes. É através dela que as lideranças estudantis elaboram 

o conteúdo político deste segmento. Essas propostas e orientações das tendências são 

elaboradas à luz dos programas, estratégias e táticas que os partidos de esquerda4 traçam para 

a sociedade em geral, tendo com referência a conjuntura política e econômica vigente. 

Portanto, a tendência estudantil é o elo de mediação entre partido político e universidade. 

Quando empregamos a palavra: partido, estamos englobando as organizações políticas que 

tenham ou não na sua nomenclatura o termo partido, tais como: fração, grupo, movimento, 

tendência, corrente, dissidência, comando etc. 

Apesar das tendências se constituírem numa extensão do partido, elas se diferenciam 

dele em vários aspectos: em primeiro lugar, nem todo militante da tendência é filiado ao seu 

partido correspondente, isso deixa margem para que exista certa flexibilidade em relação as 

suas propostas, dependendo de sua correlação de forças interna. No plano organizativo não 
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existe hierarquia, não existem normas disciplinares; a única instância de deliberação é a 

reunião da mesma. A única condição para que o indivíduo possa ser membro de uma 

tendência é está de acordo com suas propostas e orientações, procurando dessa forma 

encaminhá-las nos diversos canais de participação dos estudantes. Todavia apesar das 

tendências terem uma relativa flexibilidade em relação à sua composição ampla, assim como 

em suas orientações e propostas, a hegemonia dessas organizações sempre está com os 

estudantes filiados aos seus partidos correspondentes. Nesse caso, esses estudantes se 

submetem às normas expressas no Programa e Estatuto do Partido. 

Quando fazemos referência às tendências estudantis, faz-se necessário vinculá-las aos 

seus respectivos partidos de esquerda, uma vez que elas são extensões de seus partidos 

correspondentes, e, por conseguinte recebem orientações políticas deles. Ao contrário da 

década de 1960, quando os partidos de esquerda atuaram no ME com suas próprias 

nomenclaturas, a partir da segunda metade da década de 1970 essas organizações passaram a 

ser representadas por tendências com terminologias específicas de atuação no meio estudantil 

universitário do Brasil. Romagnoli e Gonçalves (1979), são os primeiros estudiosos do ME a 

noticiarem o surgimento dessas tendências:  

 

Mais importante que o resultado imediato das lutas travadas em 1975 
– por melhores condições de ensino, contra o jubilamento e a queda 
do nível de ensino – em diversos Estados, foi o seu significado em 
termos de organização do movimento estudantil. Surgiram as 
primeiras tendências políticas do ME e os primeiros diretórios centrais 
de estudantes, desvinculados da burocracia universitária e 
independentes do decreto-lei 2285 (p. 21). 

 

Elas apareceram, publicamente pela primeira, vez na eleição para o primeiro DCE, 

reconstruído e livre da tutela do Decreto-Lei 228 no Brasil depois de 1968, o DCE-Livre 

Alexandre Vannucchi Leme da Universidade de São Paulo (USP), em junho de 1976. 

Participaram dessa eleição cinco (5) chapas: Caminhando, Refazendo, Liberdade e Luta, 

Alternativa e Organizar a Luta. A partir deste pleito e de outros que se seguiram para o DCE 

da USP e União Estadual de Estudantes (UEE) de São Paulo, as chapas que eram formadas 

passavam a ser novas tendências que surgiam, de forma que, já em 1979 todos os partidos de 

esquerda contavam com tendências correspondentes atuando no ME6.  

A intervenção dos partidos de esquerda no ME tinha os seguintes objetivos: em 

primeiro lugar conquistar o poder estudantil que se traduzia na participação efetiva na direção 

das entidades: Centro Acadêmico (CA), Diretório Central dos Estudantes (DCE), União dos 
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Estudantes Secundaristas (UEE) e União Nacional dos Estudantes (UNE). Uma vez na 

direção dessas entidades, as lideranças partidárias passavam a ser referências para o conjunto 

dos estudantes, condição essa que os credenciavam para possíveis recrutamentos em prol de 

suas organizações. 

Outro objetivo era repassar para o estudantado a posição do partido sobre os 

problemas específicos da universidade, aliados às questões gerais da sociedade. Esse repasse 

tinha início com a Carta-Programa, documento em que as tendências se apresentavam para 

seu eleitorado universitário, e eram eleitas de acordo com as propostas existentes nela. Uma 

vez eleita pelos estudantes, a Carta-Programa era utilizada como referência para nortear a 

gestão da entidade estudantil. Todavia, é importante ressaltar que acima das entidades havia 

as instâncias de deliberação do conjunto dos estudantes: assembléias por curso, dirigidas 

pelos CAs; assembléia geral dos estudantes, dirigidas pelo DCE; e o congresso nacional deste 

segmento dirigido pela UNE. 

Essa compreensão, que procura analisar as lutas estudantis a partir da relação do ME 

com as tendências estudantis, tem sua razão de ser, tendo em vista que sua direção política 

através UNE e dos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs), quase sempre esteve sob a 

hegemonia de uma tendência de esquerda, com exceção apenas para o período em que as 

diretorias dos DCEs eram eleitas pelo processo indireto, através de um colegiado7. 

Para além destas questões, mais dois problemas são fundamentais para se entender 

melhor a dinâmica que move a organização política dos estudantes: a composição social do 

ME e a relação das lideranças estudantis com o conjunto dos estudantes.      

Sobre a primeira questão, a grande maioria dos estudantes universitários é composta 

por parcela considerável da juventude que desempenha papel decisivo no sentido de dar ao 

ME um caráter essencialmente de contestação. Ao estudar o comportamento rebelde da 

juventude, Ianni (1968, p. 238) conclui que “o jovem radical é o produto natural do sistema 

social em que se encontra imerso. O seu radicalismo produz-se exatamente no momento em 

que ele próprio descobre que  o seu comportamento é tolhido, prejudicado, e muitas vezes, 

deformado institucionalmente”. Por sua vez, Mannheim (1968, p. 75), entendeu que,  

 

O adolescente não está apenas biologicamente no estado de 
fermentação, mas sociologicamente penetra num mundo em que os 
hábitos, costumes e sistemas de valores são diferentes dos que até aí 
conhecera. O que para ele é uma novidade desafiadora, para o adulto é 
algo a que já está habituado e aceita com naturalidade. Por isso, esta 
penetração vinda de fora torna a juventude especialmente apta a 
solidarizar-se com movimentos sociais dinâmicos (...). A mocidade 
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ainda não tem interesses adquiridos quer no senso econômico quer em 
função de hábitos e valorização (...). Esta é a explicação do fato 
peculiar de que em sua adolescência e no prolongamento desta, tantas 
pessoas são ardorosos revolucionários ou reformadores (grifo nosso).  

 

Outra concepção acerca do comportamento radical do jovem afirma que, “é em nome 

de valores básicos, de normas fundamentais da convivência humana, de atributos essenciais 

da vida em sociedade, tão essenciais que foram desgastados pela própria vida em sociedade, 

que os rebeldes se insurgem” (FORACCHI, 1972, p. 29).  

Essa fase de transição, não só biológica, mas, sobretudo referente a socialização8, 

possibilita ao jovem recepcionar com prazer e alegria as novas idéias, e ao mesmo tempo 

combater com veemência hábitos, idéias e comportamentos, considerados por ele, como 

arcaicos, retrógrados e reacionários. Todavia, toda essa disposição segue uma perspectiva 

individualista e sem objetivos políticos estratégicos, porque, além do emocionalismo pautar 

seu comportamento, o jovem radical não sabe explicar a natureza do conservadorismo, nem 

descobrir as leis do seu desenvolvimento, nem tampouco identificar a forma correta de 

alteração do que ele considera como retrógrado.  

Essas características inerentes à juventude são essenciais para a dinâmica contestadora 

desse segmento, entretanto, de forma isolada não garante ao ME um caráter “revolucionário” 

ou até mesmo “reformador”, tendo em vista que ações de iniciativas individuais não alteram a 

estrutura política e econômica de uma sociedade historicamente determinada. Para que isso 

venha a ocorrer é necessário que existam outros fatores que possam ser conjugados a essas 

características. Nesse sentido, um outro fator histórico que suplementa essa condicionante é a 

conjuntura política9 em uma determinada época, como bem identificou Mannheim: “há, 

naturalmente, certos elementos da psicologia e da sociologia educacionais que são de caráter 

geral, porém o quadro só estará completo se o ponto de vista geral for suplementado com a 

análise dos antecedentes históricos e do contexto para os quais e nos quais a juventude terá de 

atuar” (1968, p. 69-70).  

Esses dois fatores  juntos, rebeldia e conjuntura política, são peças importantes para 

qualquer processo de mudança social, todavia para que eles possam ser canalizados para uma 

direção política consciente, voltada para um objetivo definido, o complemento deles é a 

própria direção política, em razão de que, a análise correta do contexto é fundamental para a 

definição adequada da melhor forma de luta para determinada conjuntura política de caráter 

peculiar, e essa possibilidade não é possível a partir de um olhar pautado no desejo individual, 

“sob esse prisma é essencial considerar a natureza da ligação radical a um movimento, a uma 
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organização, a um grupo de pessoas” (FORACCHI, 1972, p. 38), porque “a rebeldia, por si 

só, não basta para que a conduta humana se torne plenamente libertária: é preciso que o 

inconformismo se exerça na direção  certa” (KONDER, 1967, p. 136). O impulso, a emoção, 

o desejo são muito próprio da vontade isolada do indivíduo, e na maioria das vezes, são guias 

de nossas ações, de forma que muitas vezes colocamos os interesses pessoais em primeiro 

plano, submetendo as ações políticas ao desejo particularizado.  

Nesta perspectiva, a militância política só conseguirá ultrapassar os limites do 

individualismo se ela for exercida sob uma orientação partidária. O partido funcionará como 

um instrumento educativo, capaz de exercer coerção sobre o indivíduo, fazendo com que este 

submeta seu comportamento individual aos interesses coletivos. Chamado por Gramsci de 

“intelectual coletivo”, o partido tem, não só uma função geral revolucionária, mas também 

assume um caráter educativo, e de forma específica, visa transformar o indivíduo em dirigente 

orgânico de interesses coletivos, preparando-o para tarefas políticas que exigem intelectuais 

qualificados. Neste sentido, ao partido não cabe apenas assumir a luta política visando 

construir um novo bloco histórico, mas deve buscar também uma renovação cultural, onde os 

impulsos políticos individuais possam ser substituídos por “vontades coletivas” (JESUS, 

1989). 

Numa outra perspectiva, muitos autores tentaram explicar o engajamento radical do 

estudante no quadro de sua vinculação de classe, entretanto cometeram o erro de não 

distinguir as lideranças estudantis do conjunto dos estudantes, como foi o caso de Martins 

Filho (1987), que entende ser o projeto profissional do estudante o fator determinante na 

formação de sua consciência radical, nesse sentido as reivindicações que se voltam para os 

interesses de sua carreira profissional são responsáveis por seu engajamento no movimento 

estudantil, “dessa maneira, o radicalismo estudantil tem suas raízes referidas a situação de 

classe do jovem universitário (...) na origem do radicalismo  do estudante estariam os 

ressentimentos e as aspirações frustradas da classe média ascendente” (p. 26-27). Uma outra 

visão que imputa aos estudantes universitários um caráter genérico e homogêneo é o 

entendimento de  Poerner (1979, p. 37), quando afirma que “o estudante universitário procura, 

desesperadamente, apagar todos os vestígios de sua condição de privilegiado na sociedade 

brasileira”. 

A análise de Martins Filho (1987) destaca o ME como se fosse resultado dos interesses 

imediato da classe média10. Provavelmente, ele chega a tal conclusão em função da origem 

social da maioria dos estudantes universitários. Por outro lado, Poerner (1979), numa visão 
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ufanística, e ao contrário da visão acima, afirma que os estudantes rompem com a classe de 

origem. 

Ora, as duas análises acima carecem de uma distinção primordial para que eles possam 

modificar suas compreensões acerca do eixo central que move o ME nas instituições 

educacionais brasileiras. Em primeiro lugar, é uma verdade se afirmar que a maioria dos 

estudantes universitários tem sua origem na classe média, entretanto, ao contrário do que 

afirma Poerner (1979), eles não renegam sua origem de classe, na medida em que vislumbram 

sua diplomação profissional esses estudantes se identificam mais ainda com a classe que lhes 

deu origem. Apenas uma parcela diminuta desses jovens estudantes procura romper com seus 

laços de classe. E que parcela diminuta é essa? 

Primeiro é preciso dizer que apesar do conjunto dos estudantes universitários ter sua 

origem na classe média, é de fundamental importância para qualquer análise política ou 

sociológica que se queira fazer sobre o ME, que se distinga no meio estudantil dois 

segmentos: o conjunto dos estudantes e as lideranças estudantis, a parcela diminuta a que nos 

referimos. Mesmo esses dois segmentos estando inter-relacionados, guardam entre si um 

relativo grau de autonomia; enquanto o conjunto dos estudantes se identifica com sua origem 

de classe e a reproduz, as lideranças estudantis avançam no sentido da superação de seus 

limites de classe. 

Feita essa distinção, podemos afirmar que a direção política do ME é constituída pela 

parcela minoritária dos estudantes, vinculada às organizações políticas de esquerda que atuam 

nas universidades. Portanto, a origem do radicalismo dos estudantes não está apenas no 

essencialismo rebelde da juventude, mas, sobretudo, é determinada pelas propostas e 

orientações que os partidos “revolucionários” ou “reformistas” repassam para as tendências 

estudantis, e não nos “ressentimentos e aspirações frustradas da classe média ascendente”, 

como quer fazer crer Martins Filho (1987). 

Levando em conta o elenco de razões acima, entendemos que os conteúdos e as 

formas de articulação política do ME podem ser explicadas satisfatoriamente pela seguinte 

medida de referência: a relação existente entre as potencialidades contestadoras da juventude, 

as tendências estudantis e seus respectivos partidos.  

Desse modo, entendemos que a maioria dos jovens, ao buscar respostas para 

problemas políticos do contexto em que está inserido, procura resolvê-los a partir de seu 

impulso biológico e  cultural, próprios de sua faixa etária. Apenas uma parcela diminuta da 

juventude submete esses impulsos às tendências que dirigirem o ME, tendo em vista que elas 
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elaboram suas propostas e orientações tendo como eixo central as táticas que seus partidos 

correspondentes definem para cada conjuntura política especifica. 
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 NOTAS 

                                                 
1 Doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Professor do Departamento de 
Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade – GEPEES/UERN. 
 
2 Entre tantos trabalhos sobre o ME, citamos dois de caráter nacional: o de Hayashi (1986), que objetiva “refletir 
sobre as propostas das entidades/tendências presentes no Movimento Estudantil no período de 1964-1979, de 
intervir na realidade visando sua transformação” (p. 2), e o de Cavalari (1987), que em suas linhas mais gerais 
busca, “através de uma reconstrução histórica das lutas estudantis nas décadas de 60 e 70 (...) através da análise 
da ‘práxis’ estudantil, analisar as possibilidades e os limites do movimento estudantil nesse período” (p.3). Em 
nível local, citamos o de Silva (1989), que teve “por objetivo principal resgatar a história do movimento 
estudantil universitário no Rio Grande do Norte, no período 1961-1969, procurando compreender o significado 
político das lutas estudantis travadas neste contexto” (p.15), além do trabalho de Andrade (1994) que “tem como 
objetivo estudar a participação política dos estudantes norte-riograndenses no interregno 1974—1984”. 
 
3 Sobre a definição de tendência, Silva (S.D. p. 9) afirma que “quando um certo número de pessoas se agrupam 
em torno de uma ideologia comum, com propostas e princípios comuns que norteiam a sua intervenção na luta 
dos trabalhadores, essas pessoas constituem uma tendência”. Para um estudo mais aprofundado sobre as 
tendências no Brasil, suas origens, cisões e propostas, indicamos Silva (S.D). Sobre as tendências estudantis, em 
nível do Rio Grande do Norte, indicamos Andrade (1994). 
 
4 Sobre o conceito de esquerda, tomamos emprestados de Gorender (1990, p. 7), que afirma entender “por 
esquerda o conceito referencial de movimentos e idéias endereçados ao projeto de transformação social em 
benefício das classes oprimidas e exploradas”, independentemente dos diferentes graus, caminhos e formas que 
pluralizam e diferenciam a ação das esquerdas. 
 
5 Romagnoli e Gonçalves (1979), dedicaram-se também a analisar mais detalhadamente as principais tendências 
do ME que se formaram no Brasil entre 1975 e 1979. Sobre o Decreto-Lei n° 228, conforme Romanelli (1985, p. 
218), a mudança mais radical deste decreto estava no “Art. 11: é vedada aos órgãos de representação estudantil 
qualquer ação, manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, racial ou religioso, bem como incitar, 
promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares. Parágrafo Único: a inobservância deste artigo 
acarretará a suspensão ou a dissolução do DA ou do DCE”.   
 
6 A título de informação, a tendência Viração correspondia ao Partido comunista do Brasil; Alicerce, à 
Convergência Socialista; Caminhando, ao Partido Revolucionário Comunista; Correnteza, ao Partido Comunista 
Revolucionário; Mãos-à-Obra, ao Movimento Revolucionário 8 de Outubro-MR-8; Unidade, ao Partido 
Comunista Brasileiro; Liberdade e Luta-LIBELU, à Organização Internacionalista Socialista etc. (ANDRADE, 
1994). 
 
7 O Decreto-lei n.° 228, de 28 de fevereiro de 1967, “reestruturou a representação estudantil”. Com efeito, o 
governo federal cuidou de eliminar a antiga estrutura de organização estudantil; neste sentido, o Diretório 
Central dos Estudantes (DCE), passou a eleger sua diretoria pelo voto indireto, ou seja, através de um colegiado 
formado pelos presidentes dos Diretórios Acadêmicos (DAs) de cada Centro da Universidade. Durante esse 
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período – a partir de 1969 até 1979 – os estudantes “pelegos” e conservadores hegemonizaram a entidade 
máxima dos universitários. 
 
8 “O processo pelo qual as crianças, ou outros novos membros da sociedade, aprendem o modo de vida de sua 
sociedade é chamado de socialização. A socialização é o principal canal para a transmissão da cultura através do 
TEMPO tempo e das gerações” (grifo no original. GIDDENS, 2005, p. 42). 
 
9 “A conjuntura política é o ‘momento atual’ da luta de classes em uma formação social ou sistema de formações 
sociais. O conceito de ‘conjuntura política’ pode referir-se tanto a uma formação social determinada como à 
situação mundial, na qual se verificam determinadas relações entre sistemas de formações sociais. Por exemplo, 
a conjuntura mundial que se produz ao triunfar a revolução socialista na Rússia, etc.” (HARNECKER, p. 145, 
1983). 
 
10 Por “classe média” entendemos os grupos sociais que ocupam posição intermediária em relação a produção de 
mercadorias, ou seja, não produzem mais-valia, nem tão pouco são detentores de meios de produção. De acordo 
com Saes (1985, p. 14) a história concreta do desenvolvimento capitalista periférico no Brasil não criou uma 
“classe média” ou duas “pequenas burguesias” (tradicional e nova), mas exigiu a constituição de grupos 
“médios” heterogêneos segundo disposições ideológicas e políticas nascidas de modalidades particulares. Para 
este autor, tais grupos são constituídos pelos “trabalhadores improdutivos que a hierarquia do trabalho classifica 
como ‘não manuais’ (...) integrados pelos trabalhadores de escritório, entre eles os profissionais liberais, os 
funcionários da administração pública ou privada, uma fração dos trabalhadores do comércio, os empregados de 
banco”.               

 

 


