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Falar de movimento estudantil é, substancialmente, falar dos interesses e 
necessidades de uma parcela da sociedade que, historicamente, esteve presente nas 

discussões políticas, econômicas e sociais. É inegável o papel que os estudantes tiveram 

durante a ditadura militar, lutando pela liberdade e democracia, esta última arrancada aos 

gritos em meados da década de 80, com o também histórico movimento das “Diretas Já”. 

Nessa época, a UNE – União Nacional dos Estudantes – uma organização independente 

e alinhada com os interesses da sociedade brasileira, estava à frente do movimento, 

e era em torno dela que se agregava o corpo estudantil. Entretanto, o movimento 

caracterizaram em períodos não muito distantes da história do país. 

ser buscada na ausência de uma liderança que agregue seus interesses. A UNE, hoje 

partidária e voltada para os interesses dos grupos que a compõem, não difere de outras 

tentativas, que sempre acabam esvaziadas e alienadas dos interesses mais urgentes da 

do próprio cenário político nacional: perdem mais tempo divergindo entre si do que, 

de fato, fazendo algo. O partidarismo de uma instituição nacional de estudantes é 

minorias. É institucionalizar uma incapacidade política de representar a pluralidade de 

objetivos e necessidades de estudantes e entidades estudantis, construindo um canal 

diferem do controle central.

No entanto, é difícil estabelecer uma razão de causalidade, não se sabe se é 

a falta de uma entidade centralizadora que provoca a desmobilização ou, se é esta 

última que deságua em instituições falidas e corrompidas. Tomando como exemplo a 

socioeconômica dessas instituições demonstra que, cada vez mais, o estudante que 

freqüenta a universidade pública pertence às classes mais abastadas da sociedade. De 

fato, a principal causa dessa restrição do acesso ao ensino superior emerge do próprio 
sucateamento da educação básica, tornando muito difícil a ascensão de um aluno 

proveniente da rede pública a uma universidade gratuita.

Sendo assim, enquanto as classes mais baixas da população sequer almejam um 

diploma de graduação, a opção para vários estudantes da classe média é a universidade 

paga, muitas vezes de qualidade inferior, mas de acesso mais fácil. O universitário de 

baixa renda (classe média) é, então, aquele que trabalha durante o dia para pagar 

seus estudos e, quando formado, busca a remuneração do investimento feito em sua 

educação.

Tem-se um quadro que é fundamentalmente ligado à realidade social brasileira. 

Os altos índices de desemprego, assim como a desesperança do desenvolvimento que, 

trabalho, cada vez mais seletivo e competitivo. Inserção essa, que viabiliza a reprodução 

material e da vida, permitindo a participação de cada um na renda nacional, o que é 

escasso para muitos brasileiros inseridos numa sociedade de consumo que é, atualmente, 
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restrita e desigual. Infelizmente, mudam os partidose mudam os discursos de campanha 

eleitoral, mas nada mudou.

Portanto, a busca pelo interesse próprio é o que guia a ação de cada um. O 

universitário da rede pública pouco se preocupa com os problemas sociais mais graves, 
pois estes o atingem de forma apenas indireta, já o estudante de baixa renda é obrigado 

a manter uma rotina dupla desgastante que permita a obtenção de sua formação 

superior. Por outro lado, muitas vezes, nem se ocupam da discussão a respeito da 

própria universidade, já que o diploma é visto como a única recompensa pelos anos 

O problema da desmobilização estudantil, portanto, é, em última instância, um 

A questão é ainda mais profunda, pois o que se observa é que as organizações de 

classe, como um todo, passam por um processo de falência, uma vez que o indivíduo, 
condicionado por sua situação social, é incapaz de ceder ao seu interesse próprio pelo 

bem comum.

Um diretório acadêmico pode ser visto como uma entidade de base do movimento 

estudantil, onde se congregam estudantes de uma determinada unidade. As discussões 

e ações ali geradas são, então, voltadas em um primeiro momento para o cotidiano 

acadêmico da própria entidade que o constitui, sendo também extrapoladas para o 

contexto mais amplo da universidade do qual faz parte. Numa visão mais ampla, o 

papel de um D.A. seria agregar os estudantes e guiar a ação dos mesmos em busca 

de melhorias, antes na própria vida acadêmica e, posteriormente, nos interesses da 

sociedade como um todo.
O Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG (D.A. 

FACE), uma instituição com mais de 50 anos de história e participação ativa em vários 

momentos do cenário  político brasileiro, padece hoje do mesmo mal que a cerca. A 

tentativa de levar adiante uma proposta de movimento estudantil esbarra em inúmeras 

descaso dos mesmos pela instituição que os representam. Isso decorre também, em 

boa medida, de um processo de esvaziamento da sociabilidade que é, atualmente, 

notório em nossa faculdade.

Ultimamente, vários movimentos discentes têm apostado no entretenimento 
como forma de atrair a atenção dos estudantes para temáticas mais pertinentes e 

objetivos mais nobres, assim como, angariar mentes para o próprio trabalho, que se 

faz extremamente necessário na busca de um “novo” movimento estudantil. 

Não se trata aqui de uma depreciação extremista da individualização da 

sociedade atual, dado que seria demasiadamente pessimista e improdutivo esse tipo de 

apontamento em face a um processo duradouro e certamente irrevogável. Por outro lado, 

a preocupação com interesses próprios é, em vários aspectos, legítima, principalmente 

porque potencializada por um ambiente sócio-econômico incerto. Entretanto, não se pode 

perder de vista as conseqüências negativas de tal processo. Para tanto, faz-se necessário 
rememorar a comunidade discente à necessidade da discussão e da participação, visto 

que possam, de alguma forma, contribuir para o bem social. Se nosso papel futuro é 

oferecer respostas à sociedade, devemos desde já nos atermos às perguntas.


