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* Presidente do DA da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, gestão E-NovaFACE. Endereço eletrônico para contato: francisleo86@gmail.com.

A Faculdade de Ciências Econômicas da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais completará 67 
anos em dezembro de 2008, sendo o noso Diretó-
rio Acadêmico, o DA Paulo Haddad, parte integrante 
dessa trajetória. Uma longa história já percorrida 
por alunos que, como nós, estudantes dos cursos 
sediados nesta faculdade, sonharam ter, nos poucos 
anos dentro dessa instituição, aqueles que seriam 
lembrados para sempre como os melhores e mais 
eletrizantes de suas vidas. De certa maneira, por 
várias vezes este último objetivo conseguiu ser al-
cançado com grande facilidade, principalmente para 
aqueles ligados ao movimento estudantil em épocas 
de constante repressão – os anos de ditadura militar.

Uma história nem tão distante dos dias de 
hoje, porém em muito e por muitos desconhecida. 
Nossos antigos companheiros de DA, na incessante 
busca por uma faculdade mais equilibrada e qualifica-
da assim como por um país mais justo e democrático, 
muitas vezes arriscaram todos os seus direitos pela 
defesa dos seus ideais, ideais do corpo estudantil do 
país, carregando na sua luta a representação de um 
grupo de estudantes forte, unido e que se fez ser 
politicamente relevante.

Todo esse inflame e união conseguiu com 
muito desgaste atingir aos poucos os seus ideais e 
pôde não só assistir como participar ativamente da 
conquista da sua maior meta, o enfraquecimento da 
ditadura e sua posterior substituição por um gover-
no democrático.

É interessante poder ainda perceber dentro do 
nosso convívio acadêmico, e isso graças ao relativo 
pouco tempo se passado entre épocas tão distintas, 
a memória viva de pessoas (professores e servido-
res, muitas vezes ex-alunos desta mesma faculda-
de) que estiveram presentes no ambiente interno e 
rotineiro desta instituição quando da existência da 
ditadura. Hoje transitam entre nós algumas vezes de 
forma despercebida, mas que dada a oportunidade 
muito nos surpreendem com relatos pessoais, vivi-
dos dentro da própria faculdade, que àquela época 
abrigava, dentro do seu e do espaço do DA, diversos 

pensadores e líderes políticos, por vezes perseguidos 
pelas autoridades do governo repressor. 

Com a queda da ditadura, que deveria ter sig-
nificado um expressivo e ainda maior fortalecimento 
do movimento estudantil e do próprio DA, verificou-
se infelizmente o contrário. Houve grande perda de 
força e expressão, principalmente nas bases dos di-
retórios, pois a participação do corpo discente pas-
sou a ser cada vez menor e se dar de forma menos 
apegada, em grande medida pela falta de ideais tão 
consensuais e alvos de tanta opressão.

Chegamos hoje em 2008 a um cenário visível 
onde o movimento estudantil se reduziu a um nú-
mero ínfimo de participantes e em grande medida a 
disputas desconectadas daquilo que realmente de-
veria ser batalhado em prol dos estudantes. Apesar 
disso, ainda se percebe dentro do singelo percentual 
de “guerreiros” ideológicos, estejam eles contra ou a 
favor da corrente, o interesse de lutar e trabalhar pela 
constante melhoria das condições existentes dentro 
das instituições de ensino do país – resquícios de mo-
vimentação deixados por um passado carregado com 
orgulho por esses alunos, que coexistem hoje com a 
grande massa desinteressada, quando não alienada.

Quanto a nós, membros da gestão E-NovaFA-
CE do DA FACE UFMG, vivemos uma situação única, 
especial, pois assumimos a primeira gestão de DA 
desta nova sede, no campus, alcançada através de 
uma eleição disputada voto a voto, o que nos trouxe, 
além de muita honra e orgulho, ainda mais respon-
sabilidades e trabalho. Assim, apesar de não desfru-
tarmos atualmente daquela participação estudantil 
apegada de outros tempos, e que em muito se faz 
necessária hoje, dispomos de um grupo empenhado 
em resgatar ao máximo possível, em cada um dos 
discentes da FACE, o sentimento de serem pelo DA 
representados, órgão através do qual os interesses 
estudantis deverão ser sempre defendidos e também 
conquistados.

Viver DA tem se mostrado uma experiência 
muito ambígua, mas nem por isso menos interes-
sante. Trabalha-se muito, assumem-se responsa-

relembrando um movimento de 
importância

Francis Leonardo de Andrade e Silva*
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bilidades, investe-se tempo e até dinheiro para fins 
que nem sempre são pessoais e sim o do grupo que 
se representa, em uma situação de retornos alta-
mente incertos. Portanto, apesar do desgaste que a 
situação traz, a oportunidade conseguiu também se 
fazer muito prazerosa à medida que vemos a meta 
de trabalho ser alcançada em conjunto, mostrando 
ter o esforço valido à pena, rendendo, às vezes, até 
elogios, reconhecimento do corpo estudantil para o 
qual trabalhamos. Assim sendo, corrijo-me: há sim 
o retorno. Talvez seja essa uma das mais puras for-
mas de política.

O Diretório tem nos dado os meios para co-
locarmos em prática não só os projetos de interes-
se comum como aquelas iniciativas individuais dos 
próprios membros da gestão E-NovaFACE, as quais 
acreditamos trazer benefícios aos estudantes repre-
sentados. Nesse sentido continuo convidando todos 
os alunos a participarem e adicionarem a essa gestão 
a sua contribuição, possibilitando que façamos desta 
uma gestão cada vez melhor e mais representativa.

Não cabe hoje sermos réplica de um movimen-
to que naturalmente se exauriu, mas não obstante é 
importante termos sempre na memória a posição que 
carregamos na faculdade e na sociedade em si, como 
instituição e também como alunos. Somos estudantes 
da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, um 
status carregado com muito orgulho e que devido à 
trajetória delineada por estudantes no passado, ge-
ração por geração, temos hoje agregado neste um 
enorme valor, e devemos dar seqüência à tradição. 
Assim sendo, sempre que for necessário nosso DA se 
encarregará de levar nossos pensamentos para além 
das fronteiras da faculdade e do campus. 

Acreditamos também que a presente discus-
são não tem sua validade limitada ao espaço da FACE, 
mas que, isso sim, é de relevância para todos os es-

tudantes universitários e seus órgãos de representa-
ção. Embora com histórias diferentes, tanto em ter-
mos pessoais como das instituições das quais fazem 
parte, os estudantes compartilham a característica 
fundamental de estarem entre a pequena parcela 
privilegiada que tem acesso à educação superior, e 
que, portanto, tem também o dever de ter partici-
pação ativa na modificação da sociedade brasileira 
– especialmente válido para aqueles cujos estudos 
são bancados pelo dinheiro público, dos contribuin-
tes. Mais do que isso, e acreditando que a educação 
não é simplesmente qualificação do trabalho, mas 
que permite a formação de indivíduos cônscios de 
sua posição no mundo e da capacidade de alterar o 
contexto em que vivem, os estudantes compartilham 
a responsabilidade de serem pessoas políticas e se-
nhores de seus próprios destinos, tendo capacidade e 
responsabilidade de lutarem por melhorias. E defen-
demos que um bom local de começo é nos Diretórios 
Acadêmicos de suas universidades.

Neste ano de 2008 quando inauguramos nosso 
novo e tão prometido edifício, entre tantas caracte-
rísticas e oportunidades agora a ele aferidas, além do 
ponto primordial de sediar-se finalmente no campus 
em um local de tamanho destaque, aparece-nos o 
momento ideal para resgatarmos toda essa história 
e cultura há algum tempo alocada em um plano dis-
tante dentro do convívio acadêmico nesta instituição. 
É o momento de trazer à tona a lembrança não vivida 
por nós, alunos desta década, mas que se encontra 
incontestavelmente impregnada nas salas, paredes 
e corredores do nosso antigo e não menos querido 
prédio, e que vem sendo trazida lentamente para as 
salas, paredes e corredores do novo edifício.


