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As movimentações de massas estudantis acompanham, às vezes mais próxima, 
as vezes com características muito peculiares, a dinâmica da luta de classes na 
sociedade, em especial no país em que está inserido. Vale a pena ressaltar esta 
característica já que, portanto grandes mobilizações não serão vistas descoladas de 
condições objetivas reais que tendem a colocar em movimento a classe trabalhadora e 
grandes setores de massas, como o estudantil. 

Algumas características particulares deste movimento podem ser identificadas e 
devem estar presentes em uma análise sobre a questão. O movimento estudantil, 
centralmente o universitário, possui uma base social singular, permeada de setores da 
chamada “classe média” que podem ter influencia sobre governos pequenos 
burgueses ou mesmo possuir cacife sobre governos burgueses, o que faz com que a 
repressão sobre o ME seja diferenciada quando comparada a forma de atuação da 
política burguesa sobre os trabalhadores em seu local de trabalho. A influência que 
existe dos estudantes frente à “opinião pública” também é uma peculiaridade 
importante, na revolução cubana, por exemplo, um ato desastroso do Diretório 
Revolucionário fez com que a massa da população e a pequena burguesia apoiassem 
de vez a guerrilha ou ao menos isolou o governo de Batista. Isto faz com que tenhamos 
momentos na história, como a ditadura militar no Brasil, onde grande parte da 
resistência vem a partir deste setor. 

No Brasil, quando estudamos os diversos ciclos históricos de atuação dos 
trabalhadores na luta de classe, os estudantes não se apresentam enquanto 
protagonistas, com exceção no exemplo citado acima, porém em todos, com maior 
ressalva talvez para o ciclo anarquista, os estudantes tiveram alguma forma de atuação 
militante, mesmo que secundária.  

No último ciclo, o petista, que nos trará mais elementos sobre a questão, 
podemos perceber que mais uma vez os estudantes dão sua contribuição, mas vão a 
reboque do movimento da classe trabalhadora. Esta está num momento de ascenço 
das lutas: Cria um partido próprio, o Partido dos Trabalhadores, uma central sindical, a 
Central Única dos Trabalhadores, e o movimento estudantil se rearticula a partir de 
sua histórica entidade, a União Nacional dos Estudantes.  

Em sua refundação os elementos que estavam postos eram justamente o de 
aliança com a classe trabalhadora, vide Carta da Bahia, e construção de uma luta e 
organização autônoma dos estudantes. Quando a classe trabalhadora já não mais 
consegue sustentar seus embates e lutas, o movimento de massas começa a se 
enfraquecer, a economia global em crescimento e paralelamente a isso o trabalhado 
de base é aos poucos substituído por um trabalho na burocracia, na superestrutura 
sindical, nos cargos políticos públicos, eletivos ou não, cria-se por conseqüência, um 
movimento cupulista em contraposição as grandes movimentações anteriores. 

O início da década de 90 é muito marcante por isso. Lula quase vence as eleições 
presidenciais, aumentando as expectativas sobre conseguir as mudanças através das 
eleições burguesas. Por volta de 92 a CUT se filia a uma central sindical mundial (CIOL- 
não sei se é assim que se escreve) pelega, se não de direita e a última greve geral que 
ocorre no Brasil também é desta época. 



Não por acaso o movimento estudantil deste momento também se 
“enfraquece”, principalmente sua direção, a UNE/UJS, que fez com que esta entidade 
apenas acompanhasse as lutas economicistas pelo Fora Collor depois de atropelada 
pelos DCEs, além disso, não encampando a bandeira de novas eleições, defendeu que 
Itamar Franco assumisse o cargo. 

Desde então os trabalhadores e os estudantes buscam acertar as contas com 
este processo falido de lutas sem estratégia. Por anos as esquerdas do PT acharam que 
a via era a disputa interna do partido, buscar construir o programa revolucionário e 
por dentro desta organização dar o salto qualitativo, o que fez com que a esquerda 
perdesse muito tempo não formulando propostas realmente revolucionárias. A CUT 
por sua vez abandona as lutas autônomas e se aproximam da burguesia, passam a 
negociata e servem como um mecanismo de amansar as massas; deixam de ser a 
vanguarda das lutas e passam a formular originalmente as velhas propostas da social-
democracia, porém de forma piorada, pois se aquela se detinha a ser reformista, esta 
por diversas vezes passa ao reacionarismo. 

O que não se difere muito da UNE, a construção histórica das lutas começam a 
ser entravadas por esta desde 92, e os militantes mais aguerridos assumem as 
bandeiras a partir de outros fóruns, como o Fórum de Executivas, durante as greves 
também passa a ser necessário uma organização própria, como o Comando Nacional 
de greve, etc. Quando o PT assume o governo federal e assume na carta aos 
brasileiros, também conhecida como carta aos banqueiros, e na implementação de 
reformas neoliberais, sua verdadeira composição de classe, um governo burguês com 
uma base de trabalhadores e movimentos sociais (MST + CUT). Com isso a disputa 
dentro deste partido passa a ser nitidamente atrasada, e o que resta de esquerda vai 
paulatinamente se adequando as novas realidades e assumindo as pautas pequeno-
burguesas e posteriormente, burguesas. 

Este período possui uma importância peculiar pela movimentação de algumas 
vanguardas sindicais e estudantis em criar as novas organizações para a classe 
trabalhadora e para os estudantes, o PSTU, em particular, vê neste momento uma 
brecha fundamental para colocar em crise as organizações que se entendiam 
enquanto esquerda, mas que estavam evidentemente num projeto pequeno burguês, 
e funda a sua entidade sindical, CONLUTAS, a partir de cima, tal qual é o movimento da 
década de 90, e desta forma repete os velhos meios de luta, alterando a sigla e 
algumas bandeiras, porém sem estruturar o que seria de fato esta movimentação, 
quais seriam as suas contribuições organizativas para a classe, e como isso iria alterar a 
correlação de forças na luta de classes. 

No ME não foi muito diferente, em um FENEX foi levantada a possibilidade de se 
iniciar uma discussão acerca de uma nova forma de organização, por fora da UNE e 
que permitisse uma atuação combativa dos estudantes, e neste momento o PSTU se 
precipita e constrói um grande fórum no Rio de Janeiro que tem a participação de 
cerca de 2000 estudantes, e lá fundam sua nova organização, que não se reivindica 
enquanto entidade, a CONLUTE. Em seu segundo congresso, em 2005 no Fórum Social 
Mundial de Porto Alegre, a plenária da CONLUTE já contava com 700 estudantes, 
tendo, portanto uma baixa considerável se comparado a sua formação.  

Na perspectiva de fundação destas organizações, o grupo político que a 
articulava as encarava enquanto uma movimentação estratégica para o processo 
revolucionário brasileiro, e a diretriz para todo militante organizado no partido era 



efetuar a disputa entre UNE/CONLUTE em qualquer espaço de discussão que houvesse 
estudantes. A conseqüência prática disto é que reforçou a tensão interpartidária, 
aprofundando a fragmentação conjuntural já reinante, e dificultou o trabalho de base 
em diversos espaços pela falta de sensibilidade política sobre a forma de se colocar 
determinada discussão e para qual público. Desde então, trabalhar com a temática 
entre romper ou não com a UNE e construir ou não a CONLUTE é feita por aqueles que 
de certa forma já participam do ME, tem clareza sobre o que são as entidades 
representativas, como atuam e por que é importante se manter em uma ou romper 
com ela. 

Até 2007, as esquerdas se pautaram quase exclusivamente na discussão sobre a 
reforma universitária, se o governo Lula a propunha ou não, quais seriam as suas 
principais características, etc., paralelamente a isso o refluxo no movimento estudantil 
foi se aprofundando, as greves dos professores ficando mais esvaziadas e com menos 
adesões nacionais (2003/2005), menos estudantes passaram a ingressar o movimento 
estudantil, e aqueles que adentravam não possuíam a vivência histórica de lutas de 
massas e por conseqüência as direções que vieram a substituir os velhos quadros, 
neste dinamismo estudantil, possuíam as debilidades de militantes que não se 
forjaram em grandes lutas. Por outro lado com Lula no governo federal e o fato da 
“esquerda” do PT não mais conseguir ter a inserção que já possuiu no movimento de 
massas, a “direita” busca se consolidar no cenário nacional. 

Em 2005, pela primeira vez em uns 15 anos, a Articulação de Esquerda não se 
elege enquanto vice-presidente da UNE. Em seu lugar assume a Louise Caroline, da 
recém fundada corrente Mais PT. Corrente que busca se posicionar a esquerda da 
articulação por fazer leves críticas a política econômica do governo Lula, determinando 
por fim que a UNE possui além de sua direção majoritária pelega, a vice-presidência, 
além do fato das correntes internas do PT ter capitulado a política da majoritária 
(como a AE, DS, OT). Neste momento o P-Sol era um partido em formação, e na UNE 
atuavam em uma frente com pouca organicidade chamada UNE-Vermelha, que nunca 
conseguiu mais do que uns 15%, tendo normalmente menos do que 10% dos votos.  

Neste período, o PT e o PCdoB mudam um pouco de sua linha nacional, e 
disputam pra ganhar os DCEs das universidades públicas, o que não faz tanta diferença 
sobre a interferência em delegados para a UNE, já que cerca de 80% dos estudantes 
estão em particulares, que é onde, principalmente a UJS, possui base “real”. Somando 
os fatores de enfraquecimento e fragmentação da esquerda, dificuldade dos dirigentes 
em aplicar políticas mais acertadas, com um momento de baixa nas lutas e a 
reorganização do PT/PCdoB, as esquerdas perdem várias entidades representativas 
pelo Brasil.  

Porém a necessidade de articulação nacional está posta e com uma grande 
mediação feita por diversas organizações (PSTU, APS, MÊS, ENLACE, etc.), passa a ser 
possível buscar esta articulação nacional e é criada a Frente de Luta Contra a Reforma 
Universitária (FLCRU). Esta movimentação tem também uma relação com a 
movimentação dos sindicalistas, a CONLUTAS já estava formada a algum tempo, e já 
passava a se estruturar um pouco mais, fazendo seus congressos e deliberações, e a 
ASS e setores do P-Sol também indicam o rompimento com a CUT e passam a construir 
a Intersindical. 

Porém a FLCRU, que teve em seu início uma adesão massiva, na primeira reunião 
foram umas 70 pessoas, na segunda 200 e na plenária nacional que aconteceu no dia 



seguinte da plenária dos trabalhadores (25/03) foram mais de 1500 (confirmar este 
número). O que se deu principalmente por conta da unidade dos diversos grupos de 
esquerda, que além de atrair seus militantes e outros próximos, atrai também aqueles 
grupos que na se aproximam de nenhum em especial, como os militantes da UEL e o 
MRS do MT. 

Porém as tensões internas já extrapolaram os limites daquela forma de 
organização, enquanto o PSTU e outros grupos apontavam que daquela frente deveria 
se constituir a nova entidade estudantil, outros grupos, como a APS, por exemplo, 
tremiam em pensar na possibilidade da superação da UNE. Para complicar um pouco 
mais o cenário os setores chamados de “ultra” criticavam a estrutura da plenária que 
não abriu para intervenções. Este fato foi o início do desmantelamento da frente, os 
“ultras” se recusaram a participar do ato público e ficaram denunciando a plenária 
com palavras de ordem, grupos de independentes ficaram por hora sem saber como se 
posicionar, militantes de base se afastaram por conta do racha interno e alguns grupos 
de afastaram de vez desta construção, como a UEL. 

Porém em alguns lugares a construção da Frente se manteve, pelo menos até a 
disputa de entidades tradicionais como o DCE, ou pelo menos se manteve nos marcos 
de sigla, já que por mais que ela não tivesse uma atuação real, uma estrutura própria, 
era possível fazer entidades, mesmo as inexistentes como a FENECS (sociais), 
adentrassem esta Frente.  

O fato de alguns lugares ainda se articularem pela Frente, de forma 
relativamente unitária, com diversos agrupamentos políticos, e a mediação feita por 
alguns partidos, como o PSTU, fez com que em diversas disputas a esquerda 
aparecesse unificada. Paralelo a estes elementos subjetivos, o movimento estudantil 
se depara com uma novidade nas condições objetivas, a proposta de um projeto claro 
de reestruturação da educação pública, o REUNI.  

Esta medida provisória busca uma saída para não precisar enfrentar o ME, 
mesmo estando enfraquecido, e dá a indicação de que este deve ser aprovado em 
cada departamento, depois setor para depois ser aprovado na universidade como um 
todo. Porém este tiro sai pela culatra, e o fato de precisar ser feita uma discussão na 
base sobre o projeto, não por definição da esquerda, mas sim por uma imposição 
governamental, faz com que haja mobilizações em diversos cursos, acumulando desta 
forma força para o ME, e como o governo marcou também um prazo para que 
houvesse as adesões, as universidade no geral marcam seus conselhos universitários 
para uma mesma data, unificando o calendário de lutas nacional do ME, mesmo sem 
este saber disto. 

Como o movimento estudantil nacional ainda possui uma brasa queimando em 
várias universidades, quando este elemento objetivo surge na conjuntura é o estopim 
para que o movimento atuasse da forma que aprendeu historicamente, ocupando 
reitorias. Com isso são mais de 17 reitorias (averiguar) ocupadas simultaneamente, 
sem nenhuma articulação entre elas, e com uma pauta muito parecida. Que pese os 
diferentes tipos de ocupações entre: ocupação apenas do gabinete, de um corredor ou 
impedindo o processo administrativo da universidade, todas foram uma expressão de 
luta muito importante para o movimento. Porém, no geral as ocupações são 
desgastantes e a pauta principal, e às vezes única, não consegue ser atendida, não 
aprovação do REUNI. 



Nestas ocupações, no geral circulou bastante gente, mas o fato de nós estarmos 
sem um respaldo concreto do movimento da educação que possibilitasse uma greve 
dos professores e técnicos, por exemplo, faz com que nossa maior ameaça seja não 
sair do prédio administrativo da universidade, ameaça na qual não podemos sustentar 
por muito tempo pelo próprio desgaste que é este forma de luta. 

O que vemos, portanto é que estas ocupações foi uma síntese de uma 
construção subjetiva cotidiana dos militantes com o elemento fundamental das 
condições objetivas dadas pelo REUNI. Mas mesmo sendo um espasmo de 
movimentação, possui um reflexo no próprio ME e na reestruturação das esquerdas e 
no enfraquecimento do campo governista. Outra conseqüência disto é que as 
esquerdas saíram no geral unificadas e ganharam de volta a maioria dos DCEs das 
públicas pelo Brasil, e por estarem de volta nas entidades, a FLCRU é sepultada de vez. 

Avaliar que esta movimentação representa o novo ascenço de massas no ME 
brasileiro é ser muito leviano, no plebiscito que foi feito sobre o REUNI na UFPR após 
estes processos de ocupação refletem um pouco isso, cerca de 2500 estudantes 
votaram, quase a totalidade contrariamente, mas o volume dos votos não superou a 
média que tivemos na eleição para o DCE, e não tivemos nenhuma assembléia massiva 
durante este processo, apesar de acontecer algumas com um número que não víamos 
a algum tempo, tipo uns 200 estudantes, que não chega perto dos 900 que 
participaram da assembléia de 2001 antes da ocupação da reitoria. 

Durante o ano de 2008 também não se viu grandes movimentações, aliás, nem 
as pequenas possuíam alguma expressividade, e o que marcou este período foi a nova 
“guinada” proposta pelo PSTU de mudar a sigla de seu instrumento do movimento 
estudantil no intuito de aproximar outros agrupamentos. Eles formulam que a 
CONLUTE deve ser superada, e que o meio de se construir isso é a partir de um 
congresso nacional de estudantes, que possua uma cara de construção democrática e 
que definiria a nova forma desta organização neste congresso. Paralelamente a isto o 
P-Sol já apresenta as deformações do partido de massas e de uma unidade baseada 
em uma sigla eleitoral, as correntes do partido passam a disputar as eleições de várias 
entidades umas contra as outras, na UNE e a concepção sobre a FOE também 
apresentam divergências de fundo, não criando articulação alguma entre elas durante 
o ano e por fim termina como um frente para disputa de votos na UNE. Os cargos 
obtidos também são frutos de disputas fratricidas no interior da UNE, a APS assume a 
executiva enquanto a FOE ainda estava discutindo e deixa para o ENLACE o cargo de 
diretor com salário, mas sem voto na executiva criando grandes tensões internas no P-
Sol, ou pelo menos em sua juventude. Enquanto isso algumas correntes que buscam se 
identificar com um projeto mais a esquerda, mas sem muita definição da base teórica, 
começa a pontuar críticas e um desapego maior a entidade, como a Rosa do Povo e o 
C-Sol, porém ainda com uma formulação dúbia se constroem o rompimento ou se 
esperam os outros agrupamentos para um racha coletivo. 

No terreno sindical também há turbulências, o setor do P-sol que estava na 
CONLUTAS se retira, MÊS/MTL, por divergências na condução da definição sobre o 
governo Chávez, um pouco depois, os agrupamentos do P-sol dentro da Intersindical 
começam a pressionar para a unificação das centrais causando um racha na 
Intesindical, que sapara de um lado todas as correntes do P-sol (ENLACE, C-SOL, APS) e 
de outro a ASS o PCB e de certa forma a Consulta Popular. No Fórum Social Mundial é 
articulada uma reunião para definir como será esta unificação, quais as características 



que devem possuir etc. esta conta com a presença de cerca de 1000 militantes, destes 
600 do PSTU, e 300 do P-sol demonstrando o pouco peso que terão nesta articulação, 
já que eles esperavam ser pelo menos a metade. 

Esta movimentação abre a possibilidade de setores do movimento estudantil 
assumir sua fragmentação e buscar participar, mesmo sobre a direção do PSTU, do 
congresso nacional dos estudantes, em especial os agrupamentos da esquerda do P-
Sol que precisam se afirmar na tática que são de esquerda enquanto um meio de não 
elaborar uma estratégia comunista. 

Além disso, o ANDES-SN sofre grandes pressões do governo e do PRO-IFES 
fazendo com que seja muito mais difícil que se articulem lutas de fato a partir deles. A 
falta de trabalho de base pelos professores também é um fator bastante relevante. 

Portanto a conjuntura em que atuamos no movimento estudantil segue sendo 
muito próxima ao marasmo que já conhecemos, a fragmentação está posta com 
evidencia, a falta de unidade política ainda é orgânica ao movimento, e não passa de 
um reflexo da falta de estratégia e das divergências de fundo que as organizações 
possuem. Porém esta característica pode mudar rapidamente, por ser um movimento 
sem base real, a guinada podem ser muito mais abruptas (assim como foi com a APS, 
entre negar o rompimento com a CUT e de uma hora para outra defender a formação 
de uma nova central sindical). 

O fim do ciclo do PT já está evidente, a repetição feita pela P-Sol do PT já 
degenerado também é clara, a política do PSTU continua a mesma aparelhista de 
sempre, com o agravante de seus quadros estarem com uma qualidade muito inferior 
aos velhos quadros e a nova forma de organização estudantil não está posta, 
precisamos voltar a ter inserção nas massas estudantis, para que num processo de luta 
possamos atuar nele enquanto membro orgânico, e além disso precisamos iniciar os 
rudimentos do que venha a ser a nova organização estudantil nacional, que irá 
articular as lutas nacionalmente e elaborar um plano de lutas a médio prazo, e não 
esta vergonha imediatista que fazemos. 
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