
Enterrar a Insepulta UNE: Avançar na Organização do 

Movimento Estudantil. 
 

 

A trajetória da União Nacional dos Estudantes 

 

É inegável a importante função que a UNE desempenhou na história de organização do 

movimento estudantil brasileiro. A partir de 1938, um ano depois de sua fundação, a UNE assume 

bandeiras políticas, dando um salto qualitativo no que se refere a organização nacional das e dos 

estudantes, estabelecendo relações com a classe trabalhadora. Desse período até a ditadura militar, a 

direção da UNE oscilou entre as diversas expressões políticas da época, da extrema direita até a 

extrema esquerda. Durante a ditadura militar, a UNE resistiu na defesa da democracia brasileira até ser 

desmantelada em 1968 pela repressão, no Congresso de Ibiúna/SP. A entidade se reorganiza em 1979, 

no ensejo da reorganização de toda a esquerda brasileira.  

Desde sua re-fundação, em 79, vem trilhando uma trajetória similar à de instrumentos como a 

Central Única dos Trabalhadores e o PT, expressões resultantes de ricos processos de luta travados 

neste período. 

Apesar de seu forte caráter classista inicial, esses instrumentos (PT e CUT) migraram 

gradativamente da esfera de luta e organização concreta para a esfera da disputa institucional, 

migração essa concretizada na década de 90. Das lutas nas ruas, transferiram-se os embates para os 

acordos de gabinete e as disputas eleitorais. A UNE acaba por acompanhar esta mudança. 

Em 1992, no movimento do Fora Collor, a UNE já não era mais vanguarda da organização nacional 

das e dos estudantes, indo a reboque dos DCE’s, que encabeçaram a luta. A conseqüência imediata foi 

o surgimento do Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso (FENEX), suprindo a demanda 

que a UNE já não supria. Depois disso, a UNE apóia a posse de Itamar Franco, vice que assume o posto 

de Fernando Collor, ao invés de lutar pelas eleições diretas. As distorções da UNE não param por aí. Em 

2001, durante as greves nas universidades, o movimento estudantil precisou se organizar no comando 

nacional de greve, por fora da UNE, enquanto esta tinha como pauta máxima a meia-entrada.     

Em 2002/2003, com Lula chegando à presidência, a UNE se acopla ao governo federal, cuja 

expressão simbólica foi a visita do Ministro da Educação Cristóvão Buarque ao Congresso da UNE.  

Na história mais recente os exemplos maiores foram a defesa, por parte da UNE, das principais 

contra-reformas da educação superior, como o Pro-Uni e o REUNI. 

 Hoje, seu principal financiamento vem do governo federal, como forma de cooptação, 

determinando quais os caminhos que a entidade deve tomar. Esse financiamento não visa a construção 

de lutas objetivas, constituindo-se como uma verdadeira barreira ao movimento estudantil combativo. 

A UNE assim, não cumpre mais a função de instrumento de luta do movimento estudantil.  

 

 

Olhando mais a fundo 

 

A partir da década de 90, o movimento estudantil de massa, que re-fundou a UNE em 1979, 

recua, deixando a direção isolada no aparelho. Ao se descolar do movimento que a gerou, a entidade 



empreende um esforço para que continue existindo, gerando uma necessária burocracia que permita 

sua perpetuação, enrijecendo sua estrutura baseada no movimento de gabinetes. 

Ao mesmo tempo, ocorre a expansão do ensino superior particular no país, resultado da política 

neoliberal do governo, que altera significativamente a base social da UNE.  

As dificuldades de se estruturar o movimento estudantil combativo no interior das faculdades 

particulares permitem a perpetuação da velha forma, um movimento que não ameaça a supremacia 

dos investidores da educação privada, mas que permite a existência institucional de DCE’s e a tiragem 

de delegados para seus congressos e aí está todo o seu artificial apoio. 

A disputa pelo controle da UNE passa a ser a principal atividade das forças que a disputam. 

Apesar de depender das faculdades pagas para obter alguma legitimidade junto às e aos estudantes, a 

UNE não promove espaços de formação e só se aproxima da base para tirar delegados para os seus 

congressos. 

Além disso, a forma de tiragem de delegados é baseada em uma pequena representação de cada 

universidade e acordos entre as forças e partidos. Fraudes durante o processo de eleição ou 

credenciamento são usuais e se tornam método necessário para obter maioria nos espaços. Lutar por 

dentro da UNE hoje exige uma adaptação do movimento de esquerda aos seus métodos e estruturas, o 

que compromete as forças e energias militantes e desvirtua a luta concreta. É por isso que mesmo que 

a União da Juventude Socialista (UJS- PCdoB), atual grupo que ocupa a direção da entidade, perca a 

presidência, não tornará a entidade combativa. 

Seu fim como instrumento de organização do movimento estudantil combativo é comprovado na 

prática cotidiana do movimento, no qual a UNE atua mais como um entrave à luta do que como um 

elemento organizador. 

  

 

É possível usar seus espaços para ganhar militantes?   

É producente disputar as garrafinhas dos outros? 

 

 

Setores da esquerda afirmam (e acreditamos que o fazem sinceramente) que vale o esforço de ir 

aos espaços de UNE, pois lá estão estudantes que desconhecem todo o processo de degeneração da 

entidade e é possível trazê-los e trazê-las para o movimento combativo. Discordamos dessa avaliação, 

pois: 

1. Em termos quantitativos e mesmo qualitativos, os setores que atuam estritamente por fora da 

UNE, e em sua denúncia, conseguem acumular muito mais militantes do que os que tentam por dentro 

da entidade, como saltam aos olhos o avanço conseguido dentro das executivas de curso e DCE’s. 

2. Ir para os congressos legitima politicamente aquele espaço como democrático, já que possui 

em seu interior todo o espectro político, o que é facilmente desmentido na prática devido às 

necessárias fraudes e outras práticas ilegítimas para que se consiga uma quantidade de delegados que 

possa fazer frente às organizações acostumadas a esses exercícios.  

3. Ir aos espaços e pagar sua inscrição ajuda a financiar a entidade. 

4. A disputa por militantes deve se dar nos locais de estudo, nas universidades. Deslocar sua 

militância para os congressos da UNE somente desvirtua o caráter que o movimento estudantil deve 

ter: o de combate direto. 

5. Direcionar as críticas à direção majoritária da UNE acaba por salvaguardar a entidade em si, 



gerando a falsa expectativa de que é possível ou até mesmo desejável disputar a sua direção e de que 

isso mudaria a característica da entidade.  

6. Ao defender a participação do movimento estudantil nos congressos da entidade nacional, seja 

por qual motivo for, acaba por defender a UNE, ficando isso expresso na defesa pelo não rompimento 

com a UNE nos congressos estudantis das universidades e das executivas de curso. 

7. O simples ato de promover assembléias e eleições para tiragem de delegados ajuda a 

promover a UNE como referência estudantil, reafirmando-a. 

 

Essas práticas somente prestam um triste serviço para que o fétido movimento estudantil 

expresso pela UNE continue insepulto.  

 

 

Fecha-se um ciclo, inicia-se um novo. 

 

Ao mesmo tempo em que nos esforçamos para impulsionar o novo, o velho ainda nos 

acompanha. Construir novas formas e novas práticas, não se trata de negar por completo as 

experiências passadas, mas de absorver as experiências e partir para a sua superação. 

O processo de organização concreta somente se dará a partir de um novo ciclo de lutas. O que 

está sinalizado é que saímos de um processo, o descrito acima, e iniciamos um novo, ainda 

desconhecido para nós. 

O rompimento com a UNE deve se dar pelo entendimento de que sua estrutura já não mais serve 

ao movimento estudantil que devemos construir, portanto de nada adianta criar uma segunda 

entidade que carrega em seu interior os vícios antigos trajados de um novo nome. 

De nada adiantará à organização dos estudantes se tentarmos superar o velho através de acordos 

de vanguarda que ainda refletem o espírito anterior, burocratizados e artificiais devido à total 

estranheza da base estudantil. 

Romper com a UNE para construir um instrumento de cúpulas deslocadas das bases, por mais 

que carregue discursos e intenções combativas, não passará de criar uma imagem espelhada da 

mesma. 

Por isso afirmamos que as iniciativas de construir a CONLUTE e mais atualmente de fundação de 

uma nova entidade não só estão longe de satisfazer a necessidade de organização do movimento 

estudantil, como ajudam a reproduzir o que estamos tentando superar. 

 

 

Não somos reféns 

 

Está claro que a partir das necessidades, instrumentos surgem. Quando a UNE começou a 

demonstrar sinais de falência, respostas do movimento estudantil combativo vieram imediatamente, 

como a FENEX e a Frente de Luta Contra a Reforma Universitária. 

Estes instrumentos, limitados em sua forma, desempenharam um papel importante em seu 

momento e desempenham um papel ainda mais importante enquanto tentativas de construção de 

formas novas de organização estudantil nacional e superação do quadro atual. 

  

 



Que fazer? 

 

A categoria ''base'' não é vazia de sentido. As bases são justamente o alicerce de apoio que torna 

possível uma direção conseqüente e qualquer iniciativa de acordos entre atuais direções são vazias, 

pois não existe uma base estudantil que permita uma movimentação e organização concreta da luta 

estudantil. 

O processo que se inicia deve lançar-se em busca de nova estrutura para o movimento estudantil. 

Devemos dessacralizar todos os pressupostos que temos de organização do movimento estudantil.  

Sabemos que alienado do movimento concreto, as entidades não passam de estruturas artificiais. 

Burocratizadas de forma que possam existir com fim em si mesmas. A UNE não está sozinha como 

representante desse processo de burocratização, mas todo o movimento estudantil está impregnado 

dessa prática. 

Centros Acadêmicos e DCE’s não passam de institucionalizações do movimento estudantil, bem 

como seus pifeis direitos de participação em instâncias decisórias dentro das universidades. O fetiche 

pelas entidades representativas muitas vezes atravanca o desenvolvimento de organização do 

movimento estudantil devido à dependência desses espaços. 

O próprio financiamento pela verba cedida de assistência estudantil gera uma dependência à 

instituição.  

O que devemos fazer é lutar pela independência do movimento estudantil às instituições, não só 

pela liberdade política, mas também pela liberdade estrutural. 

 

 

Defendemos: 

 

Enterrar o cadáver insepulto da UNE, não participando de seus espaços e denunciar sua falência; 

não participar das iniciativas de se fundar uma nova entidade na atual fase de fragmentação das lutas; 

fortalecer o movimento desde as bases, rompendo e denunciando a institucionalização do movimento 

estudantil e fortalecer a unidade do movimento estudantil em torno de suas bandeiras, 

independentemente das movimentações de cúpulas, para somente então cristalizar uma organização e 

direção nacional do movimento estudantil. 
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