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 O presente texto objetiva contribuir com o acúmulo que o Movimento Estudantil 

de Educação Física (MEEF) vem tendo acerca da discussão da Reorganização do 

Movimento Estudantil (ME). Reafirmamos assim, o movimento da ruptura/superação da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), como um ponto fundamental da Reorganização, 

buscando apresentar pontos fundamentais para tal reafirmamento, através de análises que 

extrapolam o próprio ME, mas que se constituem como relevantes determinações, 

demarcando que a Reorganização do ME perpassa/demanda uma Reorganização da 

Classe Trabalhadora como um todo. Iniciamos com uma breve analise de conjuntura 

política, em que tomamos o processo desencadeado pela classe trabalhadora brasileira do 

final da década de 1970 e inicio de 1980, com o surgimento do Partido dos Trabalhadores 

(PT), e seus desdobramentos que levaram ao amoldamento da classe e a degeneração 

dessa organização. Em seguida entramos no debate do ME discutindo concepção, 

buscando um embasamento maior para daí apresentarmos elementos que retomam e 

reafirmam o rompimento com a UNE, a partir deste arcabouço que vamos compondo. Ao 

final, apresentamos perspectivas em relação ao ME no sentido da sua Reorganização. 
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CONJUNTURA POLÍTICA 

“Há tempo de esperar 

E tempo de decidir. 

Tempos de resistir. 

Tempos de explodir. 

Tempo de criar asas, romper as cascas 

Porque é tempo de partir. 

Partir partido, 

Parir futuros...”  

  

 A retomada da luta política no Brasil, a partir do definhamento da ditadura militar 

ao final da década de 1970 e inicio de 1980, ou da dita abertura política do país, traz em 

seu bojo a reorganização da classe trabalhadora em torno de um projeto classista que tem 

sua representação máxima na fundação e atuação política do Partido dos Trabalhadores. 

O fato de demarcarmos a análise de conjuntura política nos marcos da atuação do PT, 

decorre, pois que neste mesmo movimento foram forjados relevantes movimentos sociais 

de atuação da classe como a Central Única dos Trabalhadores CUT e o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e também a UNE, a partir da sua reabertura. 

 O PT surge da demanda que a classe trabalhadora tinha ao final da ditadura 

militar, após as organizações da classe terem sido estraçalhadas pela repressão. Esse 

ponto é fundamental, pois aglutinou em torno de si o desejo da mudança mais radical, 

que superasse impasses que foram fortemente barrados pela repressão militar. O 

surgimento do PT advém principalmente das lutas que a classe desencadeou, e aqui a 

demarcação é relevante, no seio do movimento operário do ABC paulista. Se este 

movimento operário no decorrer da década de 1970 vai se defrontando com o capital num 

marco reivindicatório, ou seja, por motivos imediatos de lutas salariais e por condições de 

trabalho ainda num marco de lutas sindicais, é no final desta década e inicio da década de 

1980 que esta movimentação dá um salto político no sentido de conformar uma 

organização que atuasse para além da reivindicação imediata. Se constitui como partido 

político objetivando aglutinar mais setores da classe trabalhadora e ter uma atuação 

política em âmbito nacional, que confrontasse com o projeto hegemônico capitalista. 

 Em linhas gerais destacamos o caráter classista que o PT tinha em seu cerne, 



organizado como um Partido de massas, com uma evidente opção anticapitalista 

apontado para uma meta socialista. A proposta era ter um governo dos trabalhadores, sem 

os patrões e a burguesia, objetivando a democratização real da sociedade, evidenciando o 

fim da opressão e da exploração de classe, ou seja, uma ruptura com a ordem burguesa. 

Mas o que temos hoje em relação ao PT e o que se propunha na sua fundação, e o que foi 

num determinado período, é algo muito adverso. Acontece uma transformação do Partido, 

em que a “expressão máxima”, a vitória eleitoral em 2002 e a consequente chegada à 

presidência da república, desvela todo um processo que vai da perspectiva da ruptura com 

a ordem do capital ao amoldamento a mesma ordem.  

 Esse processo vai se traçando a partir das ações que o PT vai tomando no sentido 

de reformulação de seu projeto inicial. A análise que a organização fez acerca da 

revolução brasileira, a partir da demarcação anticapitalista e da meta socialista, opera 

uma distinção entre 'poder' e 'governo'. O primeiro não estava dado, devido à formação 

social brasileira que demandava desenvolvimento, e que também não havia consciência 

na classe trabalhadora para tal ação, vai trabalhando a perspectiva do acúmulo de forças 

para alterar essa correlação de forças em favor da classe, ampliando espaços 

democráticos e conquistas populares. Tais táticas têm conseqüências sérias no projeto 

político do Partido, pois vão moldando as ações da classe para um distanciamento da 

estratégia socialista. Iasi elucida tal movimento: 

na medida em que esta vanguarda constrói o 'acúmulo de forças' pela 

constatação objetiva da ausência para o conjunto da classe da consciência da 

necessidade da ruptura socialista, impõe este elemento à consciência da classe 

que se forma. (…) a ação da vanguarda não é único fator, existe de fato uma 

correlação de forças, um grau de organização, um poder do inimigo 

materializado em recursos e instrumentos de domínio que podem e devem 

indicar objetivamente o ritmo da construção das táticas e da estratégia (IASI, 

2006, p. 401) 

 O autor segue demarcando que a política de 'acúmulo de forças', que inicialmente 

era tomada como elemento de crescimento, mas que vai se tornando elemento chave da 

estratégia gradualista, vai moldando o comportamento da classe para ações táticas cada 

vez mais distantes da estratégia. Isso é evidenciado pela ampliação da base de atuação, 

buscando unificar politicamente setores para além da classe trabalhadora pela política de 

alianças, como por exemplo, a pequena burguesia. A linha de atuação consiste numa 

disputa de hegemonia da sociedade burguesa, em que as instituições burguesas devem ser 



disputadas e colocadas a serviço da classe trabalhadora. O grande problema é que esta 

disputa institucional acaba por não mexer na estrutura econômica em que se dão as 

relações sociais de produção, ou seja, no espaço concreto das relações de propriedade dos 

meios de produção e apropriação de sobretrabalho, mantendo dessa forma as relações de 

exploração do homem pelo homem (IASI, 2006). 

 De certa forma, o PT crescia eleitoralmente na década de 1980, elegendo 

parlamentares a cada eleição
4
, tendo na eleição presidencial de 1989 um enorme 

movimento que quase leva Lula a presidência do país. É no balanço deste processo, no 

inicio da década de 1990, que a política acima descrita de acúmulo de forças e alianças 

toma proporções mais profundas, flexibilizando já para alianças partidárias fora do 

Campo Democrático Popular
5
, abrindo margem para alianças burguesas. Esse movimento 

vai corroendo internamente a organização, principalmente após a eleição de 1994 para a 

presidência, já tendo desdobramentos nas eleições municipais, pautando o calendário 

político dos ditos “2 em 2 anos - eleitorais”. O delineamento 'tático' remetido as eleições 

burguesas, começa a moldar a própria organização para ficar mais palpável aos ditames 

do pleito, seja com marketing
6
, ou recebendo enormes financiamentos de empresários e 

grandes empresas do capital.  

 Vale destacar que um dos principais elementos deste amoldamento consiste na 

burocratização da organização no sentido de manter os ditos 'espaços democráticos' 

conquistados. Esta burocratização partidária e sindical, formada ao longo do processo 

petista, acaba por destacar um determinado setor social do Partido
7
, em que este ascende 

a cargos e posições de poder, que além de receberem altos salários, reforçam também as 

próprias correntes internas da organização, que acabam acumulando poder interno no 
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amarelo as cores oficias da campanha, visando ficar mais “menos radical” perante a mídia burguesa. 

7 �Franscisco de Oliveira no texto “Ornitorrinco” destaca que este setor se configura como uma nova 

classe, que se forma através dessa burocratização, objetivando administrar os fundos de pensão. Mauro 

Iasi (2006) discorda desta síntese final – da nova classe – mas demarca que este setor ao se burocratizar 

se configura em uma velha conhecida: a pequena burguesia. Cyro Garcia (2008) diz que é pra além da 

pequena burguesia, pois se trata da burocracia que defende ferozmente seus privilégios, dependendo do 

poder para manter seus privilégios.  



Partido a partir do viés financeiro. 

 Estes elementos corroboram com a tese de que estas 'táticas', delineadas ao longo 

da década de 1990 e aprofundadas nos anos 2000, vão distanciando cada vez mais o 

Partido da sua estratégia – a meta socialista – em que na realidade acaba acontecendo 

uma inversão, em que a dita 'tática' acaba se tornando uma verdadeira estratégia. O 

socialismo vai perdendo cada vez mais espaço para a dita democracia, e a disputa da 

institucionalidade burguesa é tomada como estratégia no sentido de manutenção das 

“conquistas”. No fundo remetem a uma democratização que mais significa uma ocupação 

dos espaços burgueses por determinado setor social do Partido, e que para manter tais 

privilégios, ou espaços democráticos – seja no governo federal, administrações 

municipais, sindicatos, ou outras instituições – vão deteriorando a perspectiva de ruptura 

que o PT trazia nas suas origens, num sentido de estar subsumido a dependência material 

do Estado burguês.  

 A eleição de Lula em 2002, e as gestões até agora efetuadas perante a presidência 

da república dispensam comentários. A 'Carta ao Povo Brasileiro' na qual, antes da 

eleição, Lula se compromete com os acordos de subordinação ao FMI e aos setores 

financeiros internacionais, demarcando o respeito aos contratos e acordos feitos pelo 

governo de FHC. Atualmente é impossível manter aqueles velhos discursos que muito se 

ouvia no inicio do governo petista 'deixa o homem trabalhar', ou outro como é 'algo 

tático', ou é 'acúmulo de força', enfim, o PT já mostrou de qual lado está, e pra quem 

governa, e a serviço de quem está seu projeto. Dificilmente alguém poderá dizer que é a 

serviço da classe trabalhadora, pois quem mais está ganhando em seus respectivos 

mandatos - pra além da manutenção de uma estrutura burocrática extremamente 

dependente da institucionalidade burguesa entranhada no cerne petista - são exatamente 

quem mais financia suas campanhas: banqueiros e empreiteiras. A sintese de Antunes, é 

instigante: 

O mais importante partido de esquerda das últimas décadas, que tantas 

esperanças provocou no Brasil e em outras partes do mundo, assemelha-se, em 

seus núcleos dominantes, ao New Labour da velha Inglaterra. Exauriu-se 

enquanto partido de esquerda que pretendia transformar a ordem societal, para 

tornar-se um gestor dos grandes interesses dominantes do país. (…) O governo 

Lula, que pretendia ter ao menos iniciado o primeiro embate contra o 

neoliberalismo no Brasil (pois qualquer outra expectativa seria exagerada e 



mesmo infudada), tornou-se dele prisioneiro, convertendo-se em uma variante 

social-liberal que fortaleceu ao invés de desestruturar os pilares da dominação 

burguesa no país. Aquele que em meados dos anos 1970, mostrava-se como 

expressão sinbólica das possibilidades de ruptura, três décadas depois 

converteu-se no principal instrumental da conciliação de classes no Brasil. 

(ANTUNES, 2011, 148) 

  

 Como se percebe na referência anterior, é relevante apontar que diferentemente de 

alguns discursose elaborações, que acabam tendenciando a um esquerdismo fatalista, o 

PT nem sempre foi o que é atualmente. Se é válido dizer que a origem classista não 

credencia quase que ontologicamente o ser da classe trabalhadora, ou seja, pode vir a ser 

moldar e inclusive, como estamos presenciando, administrar para o capital, é importante 

também combater certos fatalismos que negam a trajetória petista, principalmente no seu 

inicio, de caráter classista, anticapitalista e socialista. Demarcar de certa forma que nem 

sempre foi o que está sendo, e mais que isso, não é nenhum desdobramento tático, em 

que está se operando algo e logo em seguida o PT retomará os rumos, como pensam 

alguns bravos lutadores que se mantêm nas fileiras petistas.  

  Outro ponto que é válido destacar é que a quadra histórica em que a classe 

trabalhadora brasileira entra em cena novamente, capitaneada pela experiência do PT, 

acontece exatamente quando o cenário mundial é de grande refluxo e perdas históricas da 

classe em âmbito mundial. A partir da década de 1970, é operada uma reestruturação 

produtiva que flexibiliza cada vez mais as relações de trabalho e os direitos trabalhistas, 

juntamente com a onda neoliberal, que além de corroborar com a reestruturação, 

criminaliza as organizações da classe, cooptando as mesmas, implementando contra-

reformas que atacam os trabalhadores, juntamente com privatizações. Para completar, a 

queda do 'socialismo real' ao final da década de 1980, em que vem a somar para o grande 

descenso da classe, em que as teses do fim da história ganham cada vez mais força, 

juntamente com o discurso de fim da classe trabalhadora.  

 O problema é que o PT se insere neste bojo, adaptando cada vez mais seus 

princípios fundacionais numa perspectiva de conciliação entre classes, em que ao invés 

de impulsionar a classe trabalhadora para a luta, acaba por colaborar com o período de 

refluxo, desorganizando a mesma a partir dos interesses partidários que não estavam mais 

conectados com os interesses da classe. A relação que as direções estabelecem com as 



bases, tanto sociais e partidárias, esta dissociação, quebrando o elo orgânico, coloca as 

mesmas a mercê da conjuntura de descenso e desorganização, pautada pela regra do 

amoldamento a lógica do capital, contribuindo fortemente com a despolitização das 

mesmas. 

 Este movimento do PT, ao qual descrevemos brevemente, foi acompanhado de 

grande resistência de setores do partido. Porém estes não conseguiram mudar os rumos da 

organização, acarretando inclusive em expulsões e saídas do mesmo
8
.  

 

CONCEPÇÃO DE MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 

 Em meio a essa conjuntura de refluxo e fragmentação da esquerda, a qual ataca 

também o movimento estudantil, compreendemos, na tentativa de contribuir para o 

processo de reorganização da classe trabalhadora, a necessidade de caracterizar qual a 

nossa concepção de Movimento e como a partir dela atuamos para transformar a 

realidade. Isto nos auxilia também para compreender determinações fundamentais que 

nos levaram ao rompimento com a UNE, e os motivos pelos quais afirmamos que a 

mesma esta falida, da mesma forma que o PT, e que se a Reorganização da Classe 

Trabalhadora brasileira perpassa pela superação da experiência do PT, a Reorganização 

do Movimento Estudantil perpassa necessariamente pela ruptura/superação da UNE. 

 Compactuamos com a compreensão de Florestan Fernandes (2008) de que o 

movimento social e o partido político são manifestações da luta política travada por uma 

determinada classe social, a qual não deve ser entendida como o “pé-de-chumbo do 

movimento socialista, mas sim como o elemento central que condiciona e regula o vigor 

do movimento e do partido”. Dessa forma, podemos identificar que o Movimento 

Estudantil, longe de se situar a margem da luta de classes, encontra-se determinado por 

ela, ou seja, encontra-se no mesmo período de refluxo e ataques que a classe trabalhadora 

enfrenta nos anos de reestruturação produtiva e pós o fim do “socialismo realmente 

                                                 
8 Se tratando da esquerda brasileira, para além de saídas e das expulsões, “no espectro dos partidos 

políticos da esquerda, além da atuação do PSTU e do PCB (que vem se reorganizando), deu-se 

recentemente a fundação do PSOL, uma tentativa de resposta a conversão do PT em partido da ordem” 

(ANTUNES, 2011, p. 150). Podemos destacar inúmeras outros partidos e correntes político-partidárias 

de atuação tanto no Movimento Estudantil como em âmbito mais geral da luta sindical e política, tais 

como a Luta Socialista (LS), Coletivo Marxista (CM), Movimento Revolucionário (MR), entre outros. 



existente”. Ou seja, se a classe trabalhadora no Brasil vem enfrentando as contra-

reformas, como a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista, nós do Movimento 

Estudantil também enfrentamos a Contra-Reforma Universitária do governo 

Lula/Dilma/PT. 

 Por se situar na condição de sujeito histórico que é determinado pela luta de 

classes e determina a realidade pela forma como atua nela, compreendemos que o ME 

longe de situar-se apenas como mero representante de uma categoria, a qual reivindica 

apenas pautas de caráter específico como melhoria das condições de estudo ou 

modificações na grade curricular, pode ser caracterizado enquanto um movimento social. 

Isto decorre, pois este Movimento intervém na realidade de algum jeito, tanto 

institucional das universidades quanto nas lutas mais gerais, com a intencionalidade 

política de transformá-la ou não, a partir de uma determinada condição e consciência de 

classe.  

 Este elemento, que pode ser evidenciado nas lutas travadas como, por exemplo, 

em 1950, em defesa da soberania nacional na campanha “O Petróleo é Nosso”, na luta 

contra a ditadura militar e em defesa da redemocratização do Brasil nos anos 70 e 80, no 

movimento dos Caras Pintadas que exigiam o impeachment de Collor, na defesa da 

universidade pública, gratuita, de qualidade – bandeira histórica do ME - como temos 

vivenciado nas diversas ocupações de reitoria realizadas no ano de 2007/2008/2011 e na 

Greve Estudantil no ano de 2012, é que nos leva a caracterizar que o ME, enquanto 

Movimento Social, a partir da consciência de classe, se aproxima ou distancia de 

determinada posição de classe, e no caso que tratamos a partir dos exemplos, configura o 

Movimento Estudantil como um Movimento Social de Luta da Classe Trabalhadora.  

Tal processo também se materializa no próprio MEEF, que ao longo de sua 

história apresentou análises em torno de suas pautas reivindicatórias, dialogando de 

forma direta ou indireta com uma dada posição de classe, como foi em seu surgimento na 

antiga escola de educação física da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, na qual lutou no 

específico pela deposição do diretor conservador e militarista da escola, em defesa de 

uma direção que se preocupasse com o progresso da educação física. Ou também, quando 

no processo de democratização do Brasil, encampou em seus debates a questão do 

compromisso técnico e político do professor, debate que animava todo o movimento 



docente e a própria classe trabalhadora brasileira na época.  

 Com isso, e retomando a análise já apresentada por Florestan Fernandes, podemos 

dizer que o Movimento Estudantil não se encontra situado em condição de antagonismo 

aos Partidos Políticos, mas sim se articula com eles de acordo com as relações que 

ocorrem no seio da própria classe trabalhadora. Nas palavras do autor: 

há uma interdependência entre movimento e partido, mediada, naturalmente, 

pela realidade histórica condicionante, que é o regime de classes, o qual é 

dinamizado por meio dos conflitos de classes. Os conflitos de classes 

alimentam tanto o movimento quanto os partidos. (FERNANDES, p.392, 2008) 

 

 Ou seja, se vivemos em um período de refluxo e fragmentação da classe 

trabalhadora, não podemos cair no reducionismo de acreditar que a Reorganização do ME 

será obra particular do próprio Movimento, mas entendemos que esta será fruto das lutas 

travadas pela classe como um todo, da qual a construção de um partido político realmente 

revolucionário se dá como fator necessário para essa Reorganização. Com isso, não 

queremos negar como fazem os Novos Movimentos Sociais e as Organizações Não-

Governamentais (ONGs), a forma de organização partidária. A entendemos como o 

elemento articulador das lutas em prol da transformação da realidade mais avançado que 

a classe trabalhadora construiu. Apesar disso, não compactuamos com a perda de 

autonomia do Movimento frente ao partido político, o que tende a acarretar um 

engessamento e o afastamento das lutas por conta da base do movimento.  

 Esta perda de autonomia, que leva ao engessamento e burocratização, na nossa 

compreensão acontece também devido à concepção equivocada da relação base e direção, 

que pode dar-se tanto a nível interno das organizações do movimento estudantil e de 

trabalhadores como também da própria relação externa entre partido e movimento.  

 Desta última, podemos identificar a análise já apresentada e da qual 

compactuamos de centralidade da classe como elo de relação entre partido e movimento, 

da qual ambos se fortalecem ou se enfraquecem de acordo com a dinâmica da luta da 

classe trabalhadora; a análise determinista que leva a perda de autonomia do movimento 

de que o partido é superior a este e que por isso deve determinar as pautas e a forma 

organizativa do movimento; e a análise autonomista/movimentista que nega a relação 

entre o partido e o movimento, a qual contribui para a perda do caráter de classe do 

movimento. Acreditamos que exista uma relação dialética entre o partido e o movimento, 



do qual o elo articulador é a classe trabalhadora.  

 Sendo assim é relevante demarcar a necessidade de constante debate para que a 

organização venha a ter uma atuação coerente e coesa. Nos espaços de construção do 

próprio MEEF e da ExNEEF, em que durante o ENEEF nas mesas de debate, grupos de 

estudo, grupos de trabalho temático, CoREEFs e CONEEFs – estes para além do próprio 

ENEEF - e plenária final que o debate e a defesa da política se faz necessária para o 

enriquecimento do movimento, mas que a partir das deliberações da plenária é que a 

entidade irá realizar suas ações ao longo da gestão. 

 Com isso, não negamos na própria dinâmica interna da ExNEEF e do MEEF a 

compreensão de que é a base consciente que dirige e educa o Movimento e que as 

direções possuem o papel de centralizar e organizar a política da entidade, dirigindo a 

mesma a partir da sua base. Assim, não negamos a espontaneidade das massas e nem 

mesmo o papel dirigente, organizador e educador das direções. Negamos sim, a falta de 

democracia interna nos espaços do movimento em geral, que contribuem para a 

burocratização, o aparelhamento e o engessamento das lutas, bem como o democratismo, 

que muito mais contribui para o desmantelamento e a desordem das organizações da 

classe trabalhadora, do que para o fortalecimento do caráter combativo e classista que a 

nós estudantes também nos cabe tomar. É contra esta forma de organização que mais 

confunde que orienta e que mais desagrega que unifica que nos colocamos contrários. 

 Por conta disso entendemos que o Movimento Estudantil não é o sujeito principal 

da revolução – papel que cabe ao proletariado - mas sim parte constituinte das lutas da 

classe trabalhadora na defesa do projeto histórico de sociedade socialista. Com isso, 

afirmamos que o ME situa-se como um movimento dentro da ordem burguesa, imerso na 

institucionalidade das universidades, mas que luta e deve lutar a favor da revolução 

dentro da ordem, perspectivando que essa seja feita necessariamente contra a própria 

ordem (FERNANDES, 2007).  

 Assim, compreendemos que o ME não deve almejar somente a conquista de 

resultados imediatos para suas lutas, ou como o sindicalismo de estado que dá um caráter 

propositivo-conciliatório e de construção da sociedade burguesa as suas ações, mas sim 

se forjar como um Movimento que deve servir para problematizar as contradições 

existentes na universidade e fora dela, expressando que somente a luta para a superação 



da contradição entre capital e trabalho possibilitará a superação dos problemas como 

privatização da educação, falta de democracia na universidade, perda da função social da 

universidade pública e formação unilateral voltada ao mercado. 

 Desse modo, entendemos que o ME deve expressar e contribuir com aquilo que 

Marx e Engels (2008) apontaram no Manifesto do Partido Comunista, como a tarefa 

histórica do proletariado: constituir-se enquanto classe da ordem que luta contra a ordem 

socialmente estabelecida. Com isso, entendemos que o Movimento deve ter como 

elemento central de sua organização e atuação a própria manutenção e fortalecimento do 

Movimento para a luta junto a classe trabalhadora, e que em sua fileiras se formem 

militantes para a classe, através do trabalho de base, da disputa de consciência, da 

formação de militantes e necessariamente da luta ao lado da classe trabalhadora. 

 Este trabalho de base deve ocorrer tanto quanto pela necessidade colocada pelo 

período de Reorganização da Classe, de voltarem-se as bases do movimento, tanto quanto 

pela compreensão de que é somente pela base que o movimento se constrói e se sustenta 

historicamente, já que a grande maioria de seus militantes não se torna eterna em seus 

espaços, mas sim atua em certo período de tempo, o que dá ao movimento a necessidade 

de manter-se sempre junto da base estudantil. 

 Assim, deve ocorrer a partir da disputa de consciência em torno da necessidade de 

organização coletiva para superação das contradições encontradas pela base, 

demonstrando a intencionalidade de explanar que estas contradições somente serão 

superadas totalmente com a construção do projeto histórico de sociedade socialista, único 

capaz de dar fim a propriedade privada dos meios de produção e da divisão da sociedade 

em classes. 

 Com isso, necessitamos ter espaços de organização, como DAs, DCEs e entidades 

nacionais, que possibilitem a intervenção ativa dos estudantes na formulação e 

implementação da política. Entidades que estejam inseridas na base do ME, intervindo 

politicamente em torno das necessidades imediatas dos estudantes como falta de bolsas 

de estudo, faltam de bebedouros, abuso por parte de professores, aulas inchadas e carga 

horária excessiva, condições precárias da universidade, mas fazendo com que estas 

reivindicações pontuais sejam relacionadas, transcendendo-as, com as reivindicações 

nacionais como a defesa da universidade pública e gratuita, a ampliação do 



financiamento público em educação pública, ampliação da política de assistência e 

permanência estudantil, bem como a articulação com pautas que dizem respeito as lutas 

da própria classe trabalhadora, dentro e fora da educação, como é o caso possibilitado 

pela campanha em defesa dos 10% do PIB para a educação pública já, trabalhando desta 

forma, estas lutas reivindicatórias, tanto especificas como gerais no marco do projeto 

histórico socialista da classe. 

 

A UNE SOMOS NÓS? 

“... Lá no passado tínhamos um futuro 

Lá no futuro tem um presente 

Pronto pra nascer 

Só esperando você se decidir...” 

 

 Em 2012 a União Nacional dos Estudantes completa 75 anos. Ao longo de sua 

história a entidade teve um passado relevante, organizando e impulsionando lutas sociais, 

cumprindo um importante papel de colocar o protagonismo estudantil a serviço da classe 

trabalhadora. Por mais redundante que seja dizer que o passado de lutas da UNE ficou 

para trás, reafirmamos isso para expressar que a entidade teve seu peso histórico para o 

Movimento Estudantil de luta no país, mas que hoje não cumpre mais esse papel, 

colocando-se contrária a luta dos trabalhadores e agindo como um dos agentes do capital 

no Movimento Estudantil. 

 No inicio da década de 90, com as mobilizações pelo “Fora Collor” o Movimento 

Estudantil, representado pelos “caras pintadas” e pela UNE teve papel importante na 

conjuntura política da época. Nesse período, a UNE já apresenta elementos que não 

condiziam mais com as lutas e anseios do ME combativo da época, como por exemplo, as 

posições dos grupos que compunham sua direção, de defender o Fora Collor, porém sem 

novas eleições, o que colocava o vice Itamar no governo. Nesse processo algumas 

secretarias de curso rompem com a UNE, tendo desacordo dessa política e fundam 

algumas executivas e federações de curso. É em 1992 também que o Fórum de 

Executivas e Federações de curso passa a se reunir, demonstrando que naquele período a 

entidade já não estava dando respostas ao Movimento. 

 A direção majoritária da UNE apóia a entrada do vice Itamar e em troca, durante o 



governo ganha o monopólio das carteirinhas estudantis. Este monopólio, além de 

demonstrar por parte do estado burguês certa identificação com a entidade, afirmando-a 

como única representante do Movimento Estudantil a nível nacional, também irá 

contribuir para a arrecadação de grande financiamento para a entidade. Este 

financiamento que poderia contribuir para a autonomia política da entidade irá acarretar 

uma mudança da relação da direção do movimento com a base estudantil, de luta e 

disputa de consciências para uma relação puramente mercantil.  

 Junto a isso, ao mesmo tempo, em que há uma tentativa de democratizar a 

entidade no que diz respeito à proporcionalidade nas suas eleições, também se modifica a 

forma de tiragem de delegados da mesma. Aumenta-se a relação entre estudantes que 

votarão e o número de delegados que as representam além de passar de esta tiragem ser 

realizada não mais nos cursos, mas sim nas universidades. Esta dinâmica interna, 

articulada com a política das carteirinhas acaba por contribuir com o aparelhamento e 

burocratização da entidade, a qual possui há quase 20 anos, o mesmo grupo político na 

direção majoritária, a UJS, corrente da juventude do PCdoB. 

 Indisputável tanto para as cadeiras e cargos, como para a política que a entidade 

defende, o Congresso em si, além de um espaço extremamente antidemocrático, é 

esvaziado de debate político que sirva para organizar um movimento de luta e combativo. 

As eleições para delegados são antidemocráticas e distantes dos estudantes da base de 

fato, já que a UNE não organiza as lutas e não defende a mobilização estudantil na sua 

prática. 

 Desde 1992, a UNE se distância das lutas estudantis e em 2002, com a chegada do 

Partido dos Trabalhadores ao governo, na figura de Lula, a entidade se entrelaça 

fortemente ao governo federal. A UNE defendeu cada projeto da contra-reforma 

universitária do governo petista. Lula mesmo declara em 2010 que “a UNE nunca esteve 

tão rica” já que a entidade naquele ano, recebe singelos 44 milhões do Governo Federal 

para reconstrução de sua sede no Rio de Janeiro. Essa relação entre Governo Federal PT e 

UNE, aparelha a entidade as políticas do governo e a torna um braço do mesmo. 

 Além da burocratização e aparelhamento da UNE, para nós é importante também 

trazer ao debate a concepção de movimento que a mesma representa e defende. Abaixo 

reproduzimos um trecho que está no site da entidade sobre a atuação política da entidade: 



Portanto, obviamente, todos os partidos políticos e todas as idelogias são 

extremamente bem vindas dentro da UNE. Participam da entidade, por 

exemplo, jovens filiados ao PT e ao PSDB, ao PC do B e ao DEM, ao PMDB e 

ao PPS, assim como militantes de outros partidos e um número imenso de 

jovens independentes, sem nenhuma agremiação partidária. O movimento 

estudantil acompanha de perto as atividades do Congresso Nacional, as 

comissões especiais e frentes parlamentares, assim como as ações do poder 

executivo, levando sempre idéias e propostas positivas para o Brasil e sua 

juventude. (sitio da UNE, sobre a atuação política da entidade) 

  

 Esse trecho demonstra uma concepção de movimento que temos desacordo, que é 

a de esvaziar o caráter de classe e de luta das reivindicações estudantis, passando a 

corroborar com a construção de políticas parlamentares, “positivas” para o Brasil. Essa 

lógica de movimento que a UNE carrega em si voltada ao que acontece no parlamento, e 

pautando sua disputa, nega a mobilização estudantil. Sabemos que o parlamento, e a 

democracia burguesa, estão a serviço da burguesia e que a classe trabalhadora só 

conquista mesmo com luta e mobilização. O método de movimento que defendemos é 

que o está na rua e nas lutas reais, mobilizando e organizando a estudantada e buscando a 

articulação de lutas com o conjunto da própria classe trabalhadora. 

 Esta articulação e unidade dos estudantes com a classe trabalhadora, a qual é 

reivindicada por muitos para permanecer disputando internamente a entidade, com a doce 

ilusão de que esta um dia voltará para as lutas, não nos contempla. A realidade concreta 

tem demonstrado mais do que nunca que ao se tratar de fazer luta em defesa dos 

interesses dos trabalhadores e em unidade com os movimentos sociais da classe, a UNE 

em nada se propõe a isso, pelo contrário, tem se colocado como impulsionadora de 

políticas e ações que vem no sentido de ataque a classe. Exemplos não nos faltam, como 

o silêncio em torno da corrupção do mensalão no ano de 2006, a não composição da 

Frente de Lutas contra a Reforma Universitária no ano de 2007, e também em plena luta 

na defesa do Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira, construído pela classe 

através do Fórum em Defesa da Escola Pública (FNDEP), mas que a UNE, em conjunto 

com a CUT defendeu a não radicalização contra a manutenção dos vetos de FHC por 

Lula, acabando por fazer com que o fórum perdesse sua unidade e acabasse por se 

pulverizar, somente sendo resgatado no ano de 2011 através da campanha em defesa dos 

10% do PIB para a educação pública já, encampada por setores como o ANDES, a 

ANEL, o MST, mas não pela UNE, que preferiu referendar a defesa de 10% do PIB para 



a educação até 2023, tanto pública quanto e principalmente privada, proposta que é a 

mesma do governo.  

 Percebemos com isso, que a UNE tem a perspectiva de fazer unidade é com os 

agentes do capital, na defesa do governo Lula e Dilma, apaziguando as mobilizações 

estudantis e perdendo totalmente seu caráter de classe combativo contra a ordem do 

capital. Caráter de classe, que pela leitura do trecho acima citado, percebemos o 

abandono, ao defender um mundo multilateral, ou seja, um mundo de muitos lados. Se 

todas as “ideologias são bem vindas”, a UNE está também a serviço de “um país para 

todos”? E perguntamos: todos quem? Abandonar a posição de classe é parte também de 

uma concepção de movimento. Que amortece os impactos dos ataques do Governo aos 

trabalhadores, e cumpre um papel de conciliação entre classes e interesses que são 

antagônicos – dos trabalhadores e da burguesia. A UNE defende as contra-reformas, de 

adequação as necessidades do capital, como a reforma educacional, a reforma tributária e 

a reforma política, todas caracterizadas como ofensivas do capitalismo aos direitos dos 

trabalhadores. A UNE atua na conciliação de algo que é inconciliável: a da luta de 

classes. 

 

NÓS NÃO SOMOS A UNE!  

“... Porque são tempos de decidir 

Dissidiar, dissuadir, 

Tempos de dizer 

Que não são tempos de esperar 

Tempos de dizer: 

Não mais em nosso nome! 

Se não pode se vestir com nossos sonhos 

Não fale em nosso nome...” 

 

 O MEEF ao longo dos últimos anos vêm debatendo o processo de Reorganização 

do Movimento Estudantil. Entendemos como processo pois não é algo que será dado de 

forma imediata, ou com ações localizadas. É processo pois é algo em movimento, que 

avança e retrocede, que fica estagnado e muitas vezes velado, e pode inclusive dar saltos. 

Enfim, no próprio embate interno da superação das contradições, tomando a 

materialidade mais ampla da luta de classes como um todo, ou seja, a partir da própria 

Reorganização da Classe Trabalhadora, é que a Reorganização do ME se coloca em 



movimento, e consequentemente o MEEF situado nesse bojo, podendo vir a ter o avanço 

necessário para as lutas da classe. 

 Este debate, ao mesmo tempo em que é demandado pelo período, toma grandes 

proporções em se tratando do mesmo, período de amplo refluxo do movimento de 

massas, de grande fragmentação da esquerda, de diversos militantes quebrando ou 

'voltando pra casa', de cooptação de lideranças e organizações para um projeto político 

adverso ao da classe trabalhadora, enfim, um período de tamanha defensiva do 

Movimento Socialista, em contraponto a enorme ofensiva do capital sobre os 

trabalhadores e suas organizações. Disso decorre que o processo de Reorganização da 

Classe Trabalhadora tem sido lento, e no que tange ao Brasil, mesmo com a derrota do 

ciclo histórico capitaneado pelo PT, as expressões da Reorganização ainda estão em 

estágios iniciais, de rompimento com este antigo projeto, e as condições para tal 

movimento, de setores que estão rompendo com o projeto do PT, como temos visto, são 

as mais duras e difíceis possível. 

 O debate de rompimento com a UNE, como percebemos no ponto anterior, não é 

algo novo ou exclusivo a algum grupo político ou entidade que atua no ME. Porém a 

chegada do PT ao estado burguês, expressa em seu ponto alto na vitória de 2002, se 

coloca como um marco fundamental. O desenvolvimento dos primeiros passos do 

governo, em que não precisou de muito tempo para mostrar a que veio, já nos primeiros 

meses deflagrando as contra-reformas, e aqui especificamente a Reforma Universitária e 

o papel que a UNE desempenho frente a tal cenário, se colocando como braço forte do 

governo petista frente aos estudantes brasileiros, apoiando
9
 e operando políticas do 

governo, de certa forma se configura como um ponto relevante no sentido de desvelar 

elementos que estavam se desenvolvendo e se aprofundando no interior da entidade, 

porém que necessitavam ter uma prova de fogo para se confirmar enquanto totalidade.  

 Sendo assim, o debate ganha peso com este fato, e a discussão de rompimento 

com a entidade vai tomando corpo ao poucos nos fóruns do ME. Não significa dizer que 

havia um amplo acordo em relação ao rompimento, pelo contrário, os setores teciam  

críticas a direção majoritária e o alto grau de burocratização, denunciavam a entidade 

                                                 
9    O caso do mensalão é emblemático neste sentido. A UNE fez marcha a Brasília, junto a outros 

setores em manifesto apoiando PT. 



pelo fato do distanciamento das bases, e devido principalmente a análise da conjuntura, 

de refluxo e fragmentação da esquerda, o que inviabilizava a construção de uma nova 

entidade, mantiam políticas de oposição de esquerda. Outros setores, que se encontravam 

na esquerda também, tratavam inclusive da possibilidade real de retomar a UNE para as 

lutas, acreditando na possibilidade de tirar a direção da entidade das mãos da UJS. Porém 

a cada CONUNE, a cada ataque de Lula a classe trabalhadora e em especifico à 

educação, entre outros tantos pontos, dificultava e quase inviabilizava
10

 a sustentabilidade 

de discursos como estes.  

 A discussão no MEEF acompanha este movimento de burocratização e tomada de 

posição contrária as lutas estudantis pela UNE, mas acontece principalmente a partir dos 

grupos políticos que atuavam na entidade, se desenrolando de diversas formas. Se por um 

lado é relevante a relação das organizações partidárias e suas juventudes atuando no ME, 

trazendo o debate necessário acerca da UNE, por outro lado nem sempre a perspectiva do 

próprio Movimento era levada em conta, o que dava um dimensão desproporcional ao 

debate. Esta critica aos grupos políticos se deve principalmente porque em vez de 

proporcionar o avanço nas discussões, acabavam, cada um a sua forma, engessando o 

debate numa polarização
11

 que muito pouco trouxe de avanço para o MEEF.  

 Em linhas gerais, e devido aos limites deste texto, caracterizamos rapidamente as 

posições dos grupos políticos que compunham o MEEF a partir do período histórico 

tratado. Por um lado a CONLUTE
12

 pautando a ruptura com a UNE acima de qualquer 

coisa, numa perspectiva de reorganização centrada na ruptura e criação de nova entidade, 

tensionando de forma truculenta o debate, se colocando como a possibilidade de vir a ser 

a entidade a ocupar o espaço que seria deixado pela UNE. Do outro, a Juventude 

Revolução
13

, defendendo a UNE como disputável, limitando a crítica especificamente a 

direção majoritária, inclusive ocupando cargos na entidade. A Frente de Oposição de 

Esquerda
14

, demarcava os limites na disputa da direção da entidade, e também a gama de 

                                                 
10 Não foram poucas as vezes em que o debate tomava contornos de defesa intransigente pautada pela 

questão da história de lutas da entidade. 

11 A disputa da própria direção da ExNEEF na maioria das vezes pautava o debate. 

12 Composta por diversos grupos, sendo dirigida majoritariamente pela juventude do PSTU, mas com      

atuação destacada no MEEF do Coletivo Marxista. 

13 Composta majoritariamente pela juventude da corrente O Trabalho do PT. 

14 Composta majoritariamente pela juventude do PSOL. No MEEF, pelas juventudes Romper o Dia-MES 

(atual Juntos!) e Dominio Público (atual Rompendo Amarras). 



estudantes que a UNE tinha na base, apontando para a necessidade de uma oposição 

interna e externa na entidade, que disputasse esses estudantes, que apesar das poucas 

ilusões sobre a entidade, ocupava também cargos na mesma. Um amplo setor que não era 

ligado a grupos partidários mais amplos, se configurando como 'independentes'
15

 no 

interior do MEEF, dispersos de certa forma, aos divergir dos debates dos grupos, vai 

conformando o debate também. Este setor é quem dirige o processo de ruptura, 

superando os impasses de tais grupos acima citados, apontando para a necessidade da 

Reorganização do ME. 

 O primeiro debate com fôlego desse período vem no ENEEF de Brasília em 2004, 

porém acabou que a discussão da UNE se tornou uma forma de disputa em relação ao 

debate do governo Lula, que completava um ano e pouco a frente do Estado Burguês 

brasileiro. Em 2005, em Salvador-BA, o ENEEF foi tomado pelo debate, capitaneado 

pela CONLUTE contra setores que viriam a compor a JR, em que devido a truculência 

dos setores a frente do MEEF, e da forma como a CONLUTE propunha o debate, 

acontece a implosão da Plenária Final, em que a mesma se retira, não legitimando as 

decisões tiradas ali. Em 2006, no ENEEF de Goiania, após a ressaca advinda do ENEEF 

de Salvador -BA, aprovou-se uma resolução apontando para a UNE, mas restrita a sua 

direção majoritária: “Que a ExNEEF aprove a moção de repúdio à direção majoritária da 

UNE por apoiar e fortalecer a reforma universitária”. Isso demonstra, mesmo limitada 

exclusivamente a direção majoritária, que o grau de contradições já estava grande, e o 

descontentamento com a entidade estava atingindo a base do Movimento, principalmente 

através dos ataques que a contra-reforma universitária trazia em sem bojo, e pelo 

envolvimento da UNE na sua implementação. No ENEEF de João Pessoa-PA, em 2007, 

este setor de 'independentes' do movimento pauta a discussão de forma mais firme, 

apontando para a necessidade do debate acerca da UNE, como podemos ver na resolução:  

Que a ExNEEF faça a discussão na base, centros e diretórios acadêmicos e 

dentro das escolas sobre a UNE, com ponto específico nos COREEF’s, 

CONEEF’s e se possível nos EREEF’s, garantindo os diferentes 

posicionamentos; 

 

 Esta deliberação é que encaminha e organiza a discussão nos fóruns do 

                                                 
15 Independentes de Partidos Políticos, como expressão da conjuntura política a qual tratamos acima. Era 

composto principalmente por militantes ligados a Diretóricos e Centros Acadêmicos da base do MEEF. 



Movimento, e vai possibilitando que o debate vá ganhando contornos e sínteses, 

garantindo o posicionamento dos grupos políticos, mas a partir do debate.  

 O I CONEEF de Florianópolis, no final de 2007 tinha a tarefa de organizar 

politicamente o que viria a ser o próximo ENEEF, em Porto Alegre. É neste espaço, em 

que a partir do acúmulo, o MEEF propõem que seja discutido a UNE no Encontro 

Nacional. A proposta não previa que essa discussão entrasse como eixo temático, mas que 

através de uma mesa de debate pudesse acontecer, sendo intitulada “MEEF debatendo a 

UNE: análises e apontamentos”. A proposta foi garantir a representatividade dos 

principais setores do MEEF na mesa, sendo assim, teve um estudante da FOE, um da 

CONLUTE, um independente e um da Juventude Revolução
16

. 

 Sendo assim, em 2008, durante o ENEEF de Porto Alegre, após acúmulo coletivo 

do conjunto do movimento, com um amplo debate durante toda a gestão da ExNEEF 

passada, tendo como debate síntese a mesa acima citada, deliberamos em Plenária Final 

do ENEEF Poa
17

 a ruptura com a União Nacional dos Estudantes (UNE).  

 

19. Que a ExNEEF rompa com a UNE e priorize a formação e reestruturação 

de sua base, além de manter sua atuação no FENEX e construir outras lutas do 

ME. 

20. A ExNEEF entende a importância de uma nova entidade para o Movimento 

Estudantil Geral porém não avalia a conjuntura como favorável para 

construção de uma nova entidade.  

21. A ExNEEF se propõe a participar e construir espaços por fora da UNE de 

reorganização do ME combativo e de luta, inclusive um congresso nacional dos 

estudantes, levando em consideração as resoluções aprovadas neste ENEEF e 

as bandeiras históricas do MEEF. 

(Resoluções 19, 20 e 21 da Plenária Final do XXIX ENEEF, realizado em 

Julho de 2008, na UFRGS, Porto Alegre - RS) 

 

 O debate de ruptura com a UNE veio de acúmulo do próprio Movimento, 

construído em seus fóruns regionais e nacionais e também na política de base, 

fomentando a discussões nos Centros e Diretórios Acadêmicos e coletivos que compõe o 

MEEF. Destes, demarcou-se que a análise acerca da UNE engloba elementos estruturais 

e conjunturais, chegando à compreensão de que a UNE não se coloca mais ao lado dos 

interesses dos estudantes, em que além de estar profundamente burocrátizada, a partir da 

                                                 
16 Que não compareceu ao espaço. 

17 A votação expressa o processo de debate. A votação do rompimento foi feito em uma das maiores 

Plenárias dos últimos anos, em que 287 estudantes votaram pelo rompimento com a UNE, 5 contrários e 

5 abstenções. 



composição da sua direção majoritária e da forma como se compõem o processo de 

composição, inviabilizando qualquer processo de retomada ou disputa, acaba também 

servindo como uma correia de transmissão das políticas do governo PT para a educação e 

a sociedade brasileira, políticas que estão em consonância com a adequação da realidade 

brasileira aos interesses do capital internacional. Ou seja, pra além de não organizar e 

construir a luta contra as ofensivas do capital, acaba por se colocar como um verdadeiro 

agente a favor deste, e consequentemente contra os estudantes e a própria classe 

trabalhadora. Esta síntese demarca veemente a inviabilidade de qualquer retorno da UNE 

para o campo da luta combativa, extamente pela mesma estar entrelaçada a ordem do 

capital, sendo agente ativo da mesma. 

 São inúmeros os exemplos, desde a Caravana do REUNI, organizada pela 

entidade em 2008 com o objetivo de defender a implementação do projeto, quando todo o 

movimento estudantil estava, abaixo de muita repressão, ocupando reitorias para exigir o 

debate e a inaplicabilidade de tal forma de desestruturação da universidade. Também, no 

ano de 2012, enquanto a universidade pública fervilha com a greve dos docentes, técnico-

administrativos e estudantes, a UNE em seu 58º CONEG lança documento para 

referenciar e aperfeiçoar o PROUNI. Além de demorar cerca de um mês para se 

manifestar através de nota pública em apoio às greves nas IFES, porém demonstrando 

que este apoio visava deslegitimar o Comando Nacional de Greve Estudantil, como bem 

o fez ao negociar com o ministro Mercadante a aprovação de 10% do PIB para a 

educação, bandeira que não identifica a defesa da educação pública e do aumento 

imediato de financiamento para a mesma.  

 Nos anos pós-rompimento com a UNE o MEEF tem reafirmado a sua posição, e 

mais que reafirmar aponta para que a ExNEEF siga no combate a UNE tanto na 

concepção de movimento, seguindo na organização e mobilização da luta estudantil, 

quanto nos embates nas escolas que a ExNEEF atua. Em 2011, último ENEEF que 

tivemos, novamente o Movimento reafirmando o rompimento com a UNE.  

Caracterizando a entidade como braço do governo, ao defender as políticas 

implementadas por ele. 

1- A ExNEEF reafirma o rompimento com a UNE, entendendo que a mesma 

não representa mais os interesses dos estudantes e das estudantes, pois esta se 

coloca como um braço do governo facilitando a implementação de políticas 

neoliberais na educação brasileira.” (Resolução 1, sobre movimento estudantil, 



da plenária final do XXXII ENEEF, realizado em Julho de 2011, na UFSM, 

Santa Maria - RS) 

 

 O MEEF mantêm o debate da Reorganização do Movimento e socializa o 

acúmulo acerca do mesmo através de debates, textos, Caderno de Debates, enfim, a 

discussão tem demandado reflexões, juntamente com o retorno as bases do MEEF, e da 

participação deste em experiência que venham a somar para o processo de 

Reorganização. É válido destacar, que mesmo com setores internos ao MEEF que através 

de seus grupos político-partidários ainda compõem as fileiras da UNE – principalmente 

na oposição – desde a ruptura, em nenhum outro ENEEF, mesmo debatendo em espaços 

do MEEF e reafirmando a ruptura com a UNE, em Plenária Final, nunca apareceu 

enquanto proposta um possível retorno da EXNEEF a UNE. 

 

PERSPECTIVAS DE REORGANIZAÇÃO – MOVIMENTO ESTUDANTIL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 
“...É tempo de lutar 

É tempo de festa, tempo de cantar 

As velhas canções e  

as que ainda vamos inventar. 

Tempos de criar, tempos de escolher. 

Tempos de plantar os tempos que iremos colher...” 

 

 No cenário do Movimento Estudantil Brasileiro não podemos deixar de pontuar a 

União Nacional dos Estudantes (UNE) como entidade, que mesmo ainda aglutinando 

setores combativos do ME, organizados a partir da Oposição de Esquerda da UNE, se 

consolida como entidade que não organiza as lutas estudantis, e pelo contrário, acaba por 

se colocar do outro lado da trincheira em muitas lutas, como no exemplo já tratado do 

REUNI. Outro exemplo relevante foi a comemoração pela UNE da vitória da aprovação 

de 10% do PIB para a educação, até 2023
18

. Esse fato representa muito bem no que se 

                                                 
18  Desde 2011, setores do Movimento Estudantil e dos trabalhadores da educação encampam a campanha 

“10% do PIB pra educação pública já”. Tal campanha aglutina setores em torno da pauta do 

financiamento da educação e da contrariedade da proposta do Plano Nacional da Educação (PNE) do 

Governo. A palavra de ordem sintetiza dois importantes marcos na luta: o primeiro, que o investimento 

de 10% do PIB pra educação tem de ser unicamente para a educação pública, e o segundo que o 

investimento tem de ser pra já, ou seja, uma aplicação imediata. A UNE comemora uma aplicação de 

10% do PIB, em parcelas, até 2023, e ainda sem especificar em que setor se investirá a verba, abrindo 



moldou a UNE, numa entidade que defende os interesses do Governo e suas políticas e 

não o interesse e lutas dos estudantes.  

 As lutas hoje não acontecem mais a partir e pela a UNE. Há 20 anos a sua direção 

majoritária é um setor que se caracteriza como atual base do governo PT, que 

transformou a entidade em um aparelho do Governo Federal, auxiliando na 

implementação das políticas do Governo para a educação e para a sociedade, além de 

contribuir para um imobilismo do Movimento Estudantil. Mas o que é emblemático são 

setores que além de disputar a diretoria da entidade, se voltam para a disputa interna da 

base da mesma, acreditando que ao conquistar mais espaço dentro da UNE as lutas serão 

retomadas. Se caracterizando como um disputismo institucional, que contribui para a não 

efetivação de uma articulação e consolidação de uma alternativa nacional, ao movimento 

estudantil. 

 Reafirmamos que não é preciso voltar esforços para disputar a UNE no período de 

dois em dois anos do qual seus fóruns acontecem, para que possamos avançar no 

processo de Reorganização do Movimento Estudantil. Fazer parte da entidade, para estar 

em ''contato com a base'', sendo que este contato ocorre no período de dois em dois anos é 

algo que pretende com que a Reorganização se dê de forma descolada da base e do 

movimento, mas sim através de uma crítica – limitada obviamente - e disputa entre 

direções do movimento. Pontuamos, que a realidade concreta cotidiana dá cada vez mais 

elementos contraditórios que possibilitam ampliarmos e fortalecermos o trabalho de base 

e com a base em nossas escolas e universidades. Não necessitamos de um simples espaço 

nacional para isso, mas sim de um espaço político-organizativo, uma nova entidade, que 

articule estas lutas específicas, questão que hoje, não se dá dentro da UNE. 

 Também, diferente de alguns setores que defendem a utilização dos cargos da 

UNE para “aproximação aos estudantes”, principalmente das universidades privadas, 

defendemos que o Movimento Estudantil deve ter uma política de financiamento que 

possibilite autonomia e independência do Movimento frente a governos, reitorias e 

patrões. Se utilizar do dinheiro da UNE, para fazer o trabalho de base, é reivindicar que o 

dinheiro desviado do SUS para a Caravana do REUNI ou os 44 bilhões de reais dados por 

                                                                                                                                                 
brecha para o investimento da verba para o setor privado, como por exemplo, as bolsas do PROUNI. Se 

utiliza de uma pauta do movimento de luta, que é de maior financiamento para a educação, e defende a 

política do Governo Dilma/PT. 



Lula a entidade reconstruir sua sede no Rio de Janeiro, são legítimos e podem ser 

disputados. Ora, como fazer então, uma crítica ao aparelhamento e a falta de autonomia 

da entidade, se compactuamos com o envio destas verbas do setor que aparelha a mesma?  

 Para dar combate a isso, o MEEF vem se utilizado de políticas como a confecção 

de materiais (camisetas, bandeiras, chaveiros) que além de referenciar na base a própria 

entidade, também contribui para o autofinanciamento da mesma. Também, nossos 

encontros são construídos com verbas arrecadadas da própria inscrição dos estudantes no 

ENEEF e não de parcerias público-privadas ou de empresários da educação. Também, 

com o objetivo de buscarmos ampliar a participação de outros setores do movimento 

estudantil no próprio MEEF temos trabalhado com a construção do Projeto Passadas que 

visa chegar a universidades aonde não temos inserção, buscando através das pautas do 

MEEF iniciar novos trabalhos políticos. Nos utilizamos também de textos e materiais que 

a gestão produz, como o Caderno de Debates, importante documento de acúmulo teórico 

do movimento e para formação dos militantes no MEEF. 

 A UNE desde as eleições dos delegados para os seus Congressos, que são tocadas 

de forma antidemocrática, passando por seus congressos que são espaços de ausência de 

debate e formação política, em que a direção majoritária sabota a participação dos setores 

da Oposição de Esquerda, nega debate e despolitiza as discussões, fica cada vez mais 

distante do ME combativo. Reafirmamos que a UNE não é alternativa para a organização 

das lutas estudantis, pelo contrário o papel que vem cumprindo é de desmobilização e de 

institucionalização das pautas estudantis. Conforme fomos traçando no texto, essa 

entidade se afasta desde sua forma organizativa, a sua forma de sucessão e 

principalmente na sua política e concepção de movimento do que o Movimento 

Estudantil combativo e de luta defende e pratica. É por conta disso, que apontamos que o 

processo de Reorganização se dará por fora da UNE, através do rompimento e combate as 

suas práticas.  

 Ao olhar para o mesmo cenário, temos como entidade que se autodenomina 

alternativa a UNE, a ANEL, Assembleia Nacional dos Estudantes - Livres, criada em 

2009, tenta se consolidar como alternativa a UNE. E desde sua criação apresenta limites 

estruturais. A ANEL não se consolida como entidade nacional de luta aos estudantes, pois 

sua criação não é fruto de um intenso processo de luta que podemos caracterizar por um 



ascenso, muito menos por um processo unitário de setores combativos do movimento 

estudantil, sendo assim, um projeto de um setor da juventude de luta do ME. Hoje 

podemos caracterizar a ANEL como o espaço hegemônico da militância da juventude do 

PSTU, há estudantes independentes e outras organizações, mas hegemonicamente a 

política proposta e tocada pela entidade é desdobramento da política do PSTU.  

 A construção do Congresso Nacional de Estudantes (CNE - 2009) foi um espaço 

muito importante para o Movimento Estudantil colocando a UNE como entidade falida 

para as discussões políticas e lutas sociais. Abaixo reproduzimos a avaliação pública de 

um observador do DCE da UFRGS que foi ao CNE delegado para esta função.  

 

Há necessidade de um espaço para reunir os estudantes que não constroem a 

UNE e nem tem a ilusão de conquistá-la. Tal espaço seria uma assembléia, um 

fórum, uma união? Não sabemos, ainda se carece de discussão na base. O que 

foi levantado no CNE, e ganhou com ampla maioria, foi o modelo de 

assembléia. Será que terá o mesmo futuro da CONLUTE? A prática deve ser 

usada como critério da verdade. É na prática que saberemos se a ANEL 

conseguirá vingar sem ter sido construída nas lutas, ou mesmo nas “bases”, 

sem ter um programa próprio. É na prática que saberemos se será um espaço 

democrático e de luta, em oposição a UNE. O que sabemos é que a ANEL 

nasce com o vício de ter uma hegemonia controlando-a, nasce em um 

congresso onde não se tinha vontade política de se discutir os problemas do 

movimento estudantil, nasce vinculada a dispositivos que permitem apoiar e 

fazer campanhas para partidos. (Documento de avaliação Observador do DCE 

UFRGS no CNE, Tiago Silveira, 2009)  

 

Esse trecho permite a análise da entidade que nasce com velhos problemas, o 

espaço que deveria servir de discussão sobre a Reorganização do Movimento foi limitado 

ao espaço de fundação de uma entidade, e essa é a expressão de uma resposta a análise de 

que o movimento estudantil vive uma crise de direções, restringir o debate de 

reorganização do movimento estudantil a criação de uma nova entidade é um equivoco. 

Essa postura nos faz inferir que a reorganização, para os setores que fundaram a ANEL, 

depende de entidades nacionais e não do movimento real. Obviamente uma entidade 

nacional é importante e necessária, porém deve ser fruto, conforme viemos acumulando 

no MEEF, de processos de lutas e de Movimento Estudantil de base, juntamente com a 

unidade de setores combativos, e não de um projeto individual de um partido
19
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19 Em 8 anos, há a tentativa de criação de 2 alternativas estudantis, ambas protagonizadas principalmente 

pelo PSTU. Em 2004, a Coordenação de Lutas Estudantis (CONLUTE) - que era uma coordenação de 

lutas, mas se propunha a cumprir um papel de entidade e de combate a UNE, que vai perdendo força a 

partir de 2007 - e a ANEL em 2009. A criação dessas duas alternativas são expressões da necessidade de 



 O Movimento Estudantil de Educação Física vem debatendo em seus fóruns 

nacionais e regionais a Reorganização do Movimento Estudantil há bastante tempo. Em 

seu espaço máximo de deliberação, o Encontro Nacional de Estudantes de Educação 

Física (ENEEF) de 2009, em São Paulo o MEEF delibera que: 

42. Que a ExNEEF não componha a ANEL, que a ExNEEF não participe como 

observadora dos fóruns da ANEL, que a ExNEEF leve o debate de 

reorganização para a sua base.” 

41. Que a ExNEEF siga no combate a UNE, que tem representado um 

retrocesso para o Movimento Estudantil.  

 

 A deliberação de 2009 reafirma o rompimento e combate à UNE, compreendendo 

que essa entidade não mais é uma representação ao movimento combativo. Afirma, no 

ano de criação da ANEL, que não compõe e nem participa como observadora da nova 

entidade, apontando para a necessidade de fazer o debate de reorganização estudantil com 

a base do MEEF, via espaços Regionais e Nacionais de organização, e em Centros e 

Diretórios Acadêmicos, e coletivos que compõe o MEEF. No ENEEF de 2010, o MEEF 

delibera que: 

44 – A ExNEEF não constrói e não observa a ANEL, mas entende que deve-se 

acompanhar o processo de reorganização do ME, e por isso a ExNEEF deve 

constantemente avaliar as condições objetivas de lutas nacionais e a conjuntura 

do ME para que o MEEF/EXNEEF se insira de forma combativa e fomente o 

debate sobre o ME. A ExNEEF entende que a nova entidade necessita de um 

programa claro de ruptura com a UNE, entretanto este não é o único motivo 

que nos faz não compor a mesma. 

  

 Durante o gestão de 2010/2011 da ExNEEF, há esforço de cumprir essa 

deliberação, lança-se materiais e discute-se nos Conselhos das diferentes regionais e nos 

Conselhos Nacionais, compostos por Coletivos e Entidades de base (CA e DA) que 

compõe o MEEF. Essa movimentação é muito importante, porque além de construir o 

debate de Reorganização do Movimento nos espaços do próprio MEEF, amadurece a 

análise acerca da própria deliberação do ENEEF, tendo em vista que em diferentes 

espaços o Movimento retoma a deliberação e segue avaliando se a deliberação condiz ou 

não com a conjuntura nacional. 

 Na deliberação do ENEEF de 2011 avalia que o abandono da UNE para a 

                                                                                                                                                 
uma referencia/entidade nacional, mas também expressam um equívoco político, principalmente de um 

setor do Movimento, que ao propor a criação de alternativas, não toma como central a necessidade de 

processos unitários da juventude estudantil e investe em alternativas próprias e sectárias.  



organização das lutas reais e a necessidade de uma nova entidade são fatos que 

expressam a necessidade do movimento de Reorganização do ME. Avalia também que a 

ANEL, como entidade que se propõe a ser essa alternativa nacional não vem se 

consolidando como tal. Essa deliberação, vem num momento de já 2 anos de criação da 

entidade, já contendo elementos de análise do próprio envolvimento com a ANEL nas 

lutas. 

2- Entendendo que a UNE faliu para organizar as lutas dos estudantes e das 

estudantes, que necessitamos de uma nova entidade em nível nacional para 

potencializar e impulsionar as mobilizações em todo o país, que os 

instrumentos criados no período de reorganização não foram suficientes para 

dar resposta concreta aos estudantes e que a ANEL reproduz as limitações 

destes instrumentos ao não atrelar as pautas concretas dos estudantes com 

necessidade de reorganização no ME e assim não se coloca como alternativa 

propositiva para o conjunto do ME. Não construímos, não participamos nem 

observamos a ANEL, mas entendemos a necessidade da criação de uma nova 

ferramenta dos estudantes em nível nacional que aprofunde a reorganização do 

ME pela base. Deve-se acompanhar o processo de reorganização do ME, e por 

isso a ExNEEF deve constantemente avaliar as condições objetivas de lutas 

nacionais e a conjuntura do ME para que o MEEF/EXNEEF se insira de forma 

combativa e fomente o debate sobre o ME.” 

 

 Expomos a partir das deliberações, que desde sua criação, a ANEL não vem se 

consolidando como referência nacional organizativa e mobilizadora do ME. E em 2012, 

numa conjuntura de Greves Estudantis, a ANEL continua reproduzindo os mesmos 

limites apontados. Pois não se consolida como referência de luta aos estudantes do país, 

segundo a deliberação do Comando Nacional de Greve Estudantil, expressa no 

Informativo Nº 3: “Quem fala em nome dos estudantes em greve, são os estudantes, por 

meio do CNGE. Nem UNE e nem ANEL falam em nome dos estudantes em greve.”. 

 O que queremos colocar é que, mesmo numa conjuntura de fôlego as lutas 

estudantis, a entidade que se coloca como alternativa a UNE, a ANEL, não vem 

apresentando respostas concretas para o Movimento Estudantil combativo do país. Os 

estudantes não reconhecem essa entidade como representativa a nível nacional. E durante 

seus 3 anos de existência continua com os mesmos limites, já que nenhum grande setor 

foi convencido pela política da ANEL para sua construção. 

 Construir a ANEL hoje não representa uma perspectiva de Reorganização para o 

Movimento Estudantil, já que a entidade apresenta limites já apontados no texto. Para  

além de todos esses limites apontados, não podemos avaliar que o processo de 

Reorganização que vivemos terá seu ciclo encerrado com a criação de alternativas 



artificiais, como a ANEL ou qualquer outra entidade que venha a ser criada pelo próximo 

período, que não seja fruto de lutas, e principalmente unidade real – programática e de 

ação – de setores combativos do movimento. 

 O debate de Reorganização tem de ser pautado pelo próprio Movimento e não a 

partir de instrumentos operados por setor A ou B. Ao apontar para a criação de entidades 

nacionais, como a única forma de superação frente o processo de Reorganização, nega-se 

a conjuntura que vivemos, de refluxo das massas e negação/descrença da política e da 

luta como um todo. Período que a própria vanguarda tende a afastar-se da base, 

necessitando estar atento para evitar tal desvio, politizando o Movimento e 

potencialização de trabalho de base. 

 Nacionalmente, o Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso 

(FENEX) é um espaço de articulação entre os movimentos de curso, em que se tem feito 

debates de pautas que possam unificar as lutas. Esse Fórum apresenta grandes limites, 

centralmente a forma de deliberação que é a partir do consenso entre as Federações e 

Executivas, mas também da própria organização do espaço, que não vem se efetivando 

com reuniões bimensais, ou trimensais.  

 O FENEX apesar dos limites que apontamos, é um espaço importante. A 

EXNEEF em todos FENEX que vem conseguindo participar tem feito o debate de 

Reorganização do Movimento, tecendo a crítica a UNE, respeitando os momentos de 

cada entidade frente à mesma, e apontando para a necessidade de uma entidade nacional, 

que seja reflexo de movimento real e unitário, juntamente com a tentativa de organização 

e construção de políticas para o Movimento
20

. Para a ExNEEF é importante compor o 

FENEX, tendo sempre nítido que esse espaço não é um espaço de potencial 

reorganizador da base dos estudantes, pois é um espaço de articulação entre as próprias 

vanguardas dos movimentos de área, o que também é importante na conjuntura de 

necessária unidade das lutas. 

                                                 
20 No último FENEX, encaminhou-se a construção de um Seminário sobre Formação e Universidade. O 

acordo na construção foi em torno do debate da necessidade de um espaço em que o Movimento 

Estudantil pudesse discutir e avaliar como vem sendo os impactos da Contra-Reforma Universitária e 

do REUNI e sobre a formação nos diferentes cursos e Universidades do país, objetivando que esse 

Seminário encaminhe ações em conjunto entre essas Executivas e Federações. A ExNEEF tirou suas 

posições acerca desse Seminário, em um Conselho Nacional de Entidades de Educação Física, fez o 

debate com CA’s e Escolas que estavam presentes, reafirmando que qualquer iniciativa de processos de 

reorganização/lutas devem se dar a partir de debates na base e com a base. 



 O Movimento de Área tem sido um espaço importante nacionalmente. O MEEF é 

um Movimento de Área que vem travando lutas em torno de suas bandeiras específicas, 

como a luta contra a regulamentação da profissão e contra as atuais diretrizes curriculares 

nacionais, da qual encampamos a campanha “Educação Física é uma só! Formação 

Unificada já!”. Contudo, faz-se necessária que tais bandeiras especificas tenham 

mediação com as bandeiras de luta mais amplas, que atingem o MEEF centralmente, 

permitindo também a articulação com o Movimento Estudantil Geral como a luta contra a 

contra-reforma universitária, pela educação pública e de qualidade e por outro projeto de 

sociedade, um projeto histórico socialista.  

 As perspectivas de organização, frente a essa conjuntura do movimento apontam 

para a necessidade de estarmos apoiando e organizando as lutas em nossas escolas e 

coletivos. Hoje, há duas entidades estudantis, e ambas não são referência nacional para as 

lutas. Passamos por um momento de Reorganização do Movimento em que, mais 

importante que qualquer construção de entidade é ter a perspectiva de construir as lutas a 

partir de uma unidade programática e prática também, com setores combativos que 

encontramos nos espaços de militância. 

 O Movimento Estudantil que dialoga a partir das pautas especificas e gerais, tendo 

efetivo trabalho de e com a base, não se findando na disputa de vanguarda, portando 

crescendo e aglutinando estudantes na defesa da Universidade e da educação pública e de 

qualidade é um importante pólo de resistência, que defenda a autonomia política e 

financeira do próprio movimento e aponte para a necessidade de lutas gerais, que 

ultrapassem as esferas do próprio Movimento Estudantil na perspectiva de disputa da 

sociedade. Compreendendo que tomamos uma posição no mundo, a de estar ao lado da 

classe trabalhadora, e de que somos parte dela, é importante também que o ME aponte 

para a luta organizada, rumo à superação da sociedade de classes, colocando aos 

militantes do ME que a luta não se limita ao fim do período de vivencia no Movimento 

Estudantil, pelo contrario, continua e se acirra. 

 Com isso, finalizamos o texto apontando que o novo só nasce a partir da ruptura e 

do desgaste dos velhos métodos e práticas de construção do Movimento Estudantil, 

reafirmando a ruptura com a União Nacional dos Estudantes. Apontamos a necessidade  

do trabalho de e com a base em nossos cursos e universidades, visando fazer com que 



este movimento seja articulado a nível nacional através de uma nova entidade estudantil, 

que seja construída a partir das bases do Movimento, e não por decreto, e que seja 

expressão de um processo unitário, e não algo da cabeça iluminada de um ou outro setor, 

a partir de um amplo processo de Reorganização da Classe Trabalhadora que venha e 

englobar também a Reorganização do ME combativo e de luta, pautado na defesa da 

universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada, com uma 

formação que se coloque na perspectiva da formação omnilateral e em defesa em 

conjunto com a classe trabalhadora do projeto histórico de sociedade socialista. Com 

certeza assim,  a luta é e será para vencer! 

 

“... É tempo de dar nome aos bois, 

De levantar a cabeça 

Acima da boiada, 

Porque é tempo de tudo ou nada. 

É tempo de rebeldia. 

São tempos de rebelião.” 

(Mauro Iasi – Dissidência ou a arte de dissidiar) 
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