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RESUMO 
 
 

Neste trabalho, o principal objetivo foi resgatar a história e a importância da 
participação discente no movimento estudantil da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Para tanto, partimos da história desses movimentos no Brasil, seguido das 
instâncias participativas dos estudantes da Universidade Estadual de Londrina, 
abordando o percurso histórico do movimento estudantil na universidade. Para 
respaldar essa temática, fizemos pesquisa bibliográfica a partir dos seguintes 
autores: Sanfelice (1986), Caobianco (2007), Paiva (2011), entre outros que 
discutem a trajetória bem como a relevância do movimento de estudantes na 
formação de sujeitos políticos e de agentes transformadores na política educacional 
brasileira. Realizamos, ainda, duas entrevistas e análises documentais do Estatuto 
da Universidade e do Jornal Poeira. Concluímos a pesquisa evidenciando e 
buscando contemplar a conjuntura e o contexto do movimento estudantil, expondo 
seu auge de lutas e demandas.  
 
 
Palavras-chave: Movimento Estudantil. Política Educacional. Participação Política.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso, temos como finalidade relatar o 

percurso do movimento estudantil na Universidade Estadual de Londrina bem como 

demonstrar sua relevância na construção de sujeitos participativos e na formação da 

sociedade. Tendo como objetivos específicos: Compreender o processo histórico do 

movimento estudantil ao longo dos anos, como também, conhecer as instâncias 

deliberativas de participação do discente na universidade, além de descrever a 

origem do movimento estudantil na Universidade Estadual de Londrina. Este estudo 

viabiliza a possibilidade de compreender todo o processo do movimento ao longo 

dos anos e, também, sua inserção no meio acadêmico.   

Utilizamos, dessa forma, como procedimentos metodológicos a pesquisa 

bibliográfica fundamentada em autores como: Araujo (2006), Gohn (1994), Junior 

(1982), entre outros teóricos que contribuíram para a realização deste trabalho, além 

da pesquisa no Jornal Poeira e no Estatuto da Universidade Estadual de Londrina e 

uma entrevista com duas lideranças estudantis.  

Durante a trajetória acadêmica, notamos a importante contribuição que o 

movimento estudantil oferece à formação política dos pedagogos. A partir de uma 

análise pessoal aliada à vivência como discente do curso de Pedagogia, 

acreditamos na viabilidade da pesquisa, pois constatamos que, a partir da 

participação dos estudantes no movimento estudantil, é possível que eles entendam 

como se dão as políticas públicas dentro da universidade e, diante dessa percepção, 

propor mudanças, dentro e fora do ambiente acadêmico, tornando-se, assim, um 

sujeito ativo e politicamente instruído.  

Percebemos, em alguns momentos, que os estudantes são protagonistas de 

mudanças políticas no país, como em sua participação a partir de 1947, na 

campanha do petróleo, nos protestos ocorridos no período de 1964 a 1985 durante a 

Ditadura Militar, no movimento dos Caras Pintadas no início dos anos 90, participou 

também no final de 1984 na campanha pelas eleições diretas e, atualmente, pela 

indignação envolvendo o desvio de dinheiro público e o investimento na Copa do 

Mundo de 2014. Podemos citar, ainda, no quadro atual, a valiosa participação do 

movimento estudantil na greve da Universidade Estadual de Londrina.  
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Nesses momentos históricos, os estudantes se organizaram e se mobilizaram 

em busca de suas reivindicações, juntamente com a sociedade civil tentando buscar 

soluções diante das situações adversas encontradas em cada momento histórico. 

Ressaltamos então a importância da participação e a mobilização dos estudantes, 

nos importantes acontecimentos do país. 

 Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo 

abordará o percurso histórico do movimento estudantil no Brasil desde o início de 

sua organização até os principais desafios enfrentados ao longo dos anos. No 

segundo capítulo, serão apontadas as áreas e instâncias deliberativas nas quais os 

estudantes têm direito de participação na UEL. No terceiro capítulo, será relatada a 

origem do movimento de estudantes na Universidade Estadual de Londrina. 

Abordaremos, ainda, o surgimento do Jornal Poeira e sua importância no período da 

ditadura militar, além de apresentar a análise de entrevistas com dois estudantes 

que participaram do movimento estudantil: um militou no período da ditadura e o 

outro, atualmente. 

A pesquisa proporcionou a reflexão acerca do movimento de estudantes a 

partir da observação da sua história e das demandas enfrentadas ao longo da sua 

existência. Além disso, notamos a importância da participação política dos 

estudantes na sociedade, que carece de sujeitos que pensem e ajam em favor do 

coletivo.    
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2 MOVIMENTO ESTUDANTIL NO BRASIL: HISTÓRICO DE LUTAS E  O 

CONTEXTO POLÍTICO 

  

Este capítulo apresenta o histórico do movimento estudantil no Brasil, 

abordando as principais reivindicações e sua organização desde sua origem até a 

atualidade. Ao fazer um percurso histórico, Junior (1982) divide o movimento 

estudantil em três períodos. O primeiro trata da atuação individual ocorrida no 

período da colônia. Nesse período, a educação era ministrada pelos jesuítas, que 

visavam à catequização dos indígenas. Como não havia ensino superior no Brasil, a 

elite encaminhava seus filhos para a Faculdade de Coimbra, em Portugal. A vida 

política na colônia era totalmente nula quando surgiram as Câmaras Municipais, que 

eram ocupadas pela classe dominante. Dessa forma, toda ordem, que era 

obedecida pelos colonos, vinha externamente. A atuação política era, então, quase 

inexistente.  

O segundo período, que ocorreu na época do Brasil império, dentro do 

contexto da abolição da escravatura, apresenta uma atuação mais coletiva. Os 

jovens se engajaram na campanha abolicionista, usando a imprensa para divulgar a 

injustiça e os maus tratos sofridos pelos escravos. Organizavam, ainda, fugas e 

buscavam lugares para esconder os negros fugitivos. Já na época da Proclamação 

da República, existiam dois grupos de cunho político: os militares e os civis 

(cafeicultores). Como foi um período politicamente confuso, os estudantes não 

tinham estrutura orgânica de movimento.  

O terceiro período corresponde à fase de atuação organizada, que se inicia 

com a fundação da União Nacional dos Estudantes (UNE), em 11 de agosto de 

1937. A UNE é um órgão que representa todos os estudantes brasileiros. Araujo 

(2007) enfatiza que  

 
A UNE foi uma entidade de caráter social e político que reunia um 
grande número de estudantes, pertencentes a diferentes grupos com 
diversas tendências políticas e ideológicas. E cada um desses 
grupos possui uma versão ímpar da trajetória da entidade (ARAUJO, 
2007, p. 21).  
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Esse órgão acompanhou os primeiros acontecimentos históricos que 

começavam no Brasil: 

 
Os primeiros anos da UNE acompanharam a eclosão do maior 
conflito humano da história, a segunda guerra mundial. Os 
estudantes brasileiros, recém-organizados, tiveram ação política 
fundamental no Brasil durante esse processo, opondo-se desde 
início ao nazi-fascismo de Hitler e pressionando o governo do 
presidente Getúlio Vargas a tomar posição firme durante a guerra. 
(UNE, 2013) 
 

Percebemos, assim, que a atuação da UNE no Brasil, iniciada em meio aos 

conflitos ocorridos mundialmente, colocou-se em confronto com o conservadorismo 

político da população e, buscando compreender os problemas, passou a lutar em 

busca da transformação social.  

 

2.1 O MOVIMENTO ESTUDANTIL EM MEIO AOS CONFLITOS DA DITADURA 

MILITAR  

 

A Ditadura Militar, marco histórico de 1964 a 1985, foi um período em que 

militares governaram o Brasil. Esse momento se caracterizou pela repressão aos 

que eram contra o regime, pela falta de democracia, censura, perseguição política, 

exílio de vários cidadãos e pela supressão de direitos constitucionais. Quanto ao 

contexto mundial, o cenário era de conflitos e crises em decorrência das Guerras 

Mundiais do século XX.  

Nesse período, o Brasil teve cinco presidentes que não foram eleitos pelo 

povo e sim indicados pelo Congresso Nacional. O primeiro foi o general Castello 

Branco, que governou o país de 1964 a 1967. Arthur da Costa e Silva foi o segundo 

governante, ocupando a posição de 1967 a 1969. O terceiro presidente, entre 1969 

e 1974, foi o general Emílio Garrastazu Médici. O general Ernesto Geisel foi o quarto 

a ocupar a posição presidencial brasileira, que durou de 1974 a 1979. O último 

militar a governar nosso país foi o general João Baptista Figueiredo, de 1979 a 1985.  

O período ditatorial foi de profunda repressão aos estudantes, começando 

pela criação de instrumentos legais para controlar o movimento estudantil.  O 

governo militar criou a Lei nº 4.464, chamada Lei Suplicy Lacerda, a qual previa: 
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[...] a substituição da UNE pelo Diretório Nacional dos Estudantes 
(DNE), das Uniões Estaduais dos Estudantes (UEEs) pelos Diretórios 
Estaduais Estudantis (DEE), dos Centros Acadêmicos pelos 
Diretórios Acadêmicos. A lei interferia na autonomia das entidades, 
submetendo-as diretamente às autoridades acadêmicas e ao estado. 
(PELEGRINI, 1997, p.124) 

 

Esses órgãos representativos estavam subordinados aos órgãos 

governamentais e, sob a fiscalização direta dos militares, era proibida qualquer ação, 

manifestação ou propaganda partidária. Segundo Poerner (1979), citado por 

Sanfelice (1986), a Lei Suplicy Lacerda visou à extinção do movimento estudantil 

brasileiro. Para acabar com a participação política dos estudantes, a Lei procurou 

destruir a autonomia e a representatividade do movimento, deformando as entidades 

estudantis em todos os escalões, transformando-as em meros apêndices do 

Ministério da Educação, dele dependentes em verbas e orientação. Essa medida 

buscava reprimir cada vez mais a atuação dos estudantes. O ano de 1964 foi, assim, 

marcado pela censura, pelo fechamento de entidades, invasões a sindicatos e 

perseguição a lideranças estudantis, e aqueles que não eram presos eram exilados. 

  No campo educacional, o regime militar firmou acordos entre a United States 

Agency for International Development (USAID) e o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). Os acordos MEC-USAID tinham como objetivo promover a reforma em todos 

os níveis do ensino brasileiro. Nesse sentido, ocorreram grandes mudanças no 

ensino superior: foi criada a Lei 5.540/68, a qual propôs a reforma universitária a 

partir da abolição da cátedra, além de verbas para ensino, pesquisa e extensão. 

Consolidou, também, a criação dos programas de pós-graduação, o regime de 

créditos e matrícula por disciplinas, cursos de curta duração com a finalidade de 

formação rápida, criou cursos de licenciatura curta, fixou a duração dos cursos 

superiores no Brasil entre 3 e 6 anos, tornou o vestibular classificatório como forma 

de ingresso nas universidade, propôs a criação de campus afastados da cidade para 

não haver manifestações estudantis e promoveu a criação de departamentos nas 

universidades por áreas do conhecimento. Conforme Pelegrini (1997), 

 

A análise integral do primeiro acordo MEC-USAID, referente à 
assessoria para modernização da administração universitária, leva-
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nos a confirmar a existência da mentalidade empresarialista e a 
pretensão, por parte do órgão norte americano, de envolver a 
educação brasileira em todos os níveis. As recomendações incidem 
no funcionamento da estrutura administrativa, no planejamento de 
cursos, no treinamento de professores e técnicos, além de interferir 
no conteúdo geral dos cursos, através do controle das publicações e 
da distribuição de livros didáticos - na sua maioria, de autores 
americanos (PELEGRINI, 1997, p. 108). 

 

Essas discussões sobre a reforma coadunam com a ideia do regime ditatorial: 

o desenvolvimento educacional seria importante para promover o desenvolvimento 

econômico do Brasil. Os acordos MEC-USAID inseriam-se em um contexto histórico 

fortemente marcado pelo tecnicismo educacional e pela Teoria do Capital Humano, 

isto é, pela concepção de educação pressuposta ao desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto, a ajuda externa para a educação tinha por objetivo fornecer as 

diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do sistema educacional 

brasileiro, seguindo o modelo estadunidense. Para Junior (1982, p. 78), o acordo 

MEC-USAID visava à reformulação das universidades brasileiras de acordo com os 

padrões norte- americanos. Os estudantes, no entanto, não aceitavam a intervenção 

dos Estados Unidos no ensino brasileiro, sobretudo os do ensino superior.  

Ainda que os militares exercessem intensa coibição, em 1966, os estudantes 

conseguiram ir às ruas, organizando passeatas com objetivo de lutar contra a Lei 

Suplicy e a reforma universitária. De acordo com Sanfelice (1986, p. 99), os 

estudantes denunciavam a intervenção norte-americana na educação, nos outros 

setores da vida nacional e a forma totalitária do governo brasileiro.  

A segunda reforma ocorreu com a Lei n° 5.692/71, que regulamentou o 

ensino de 1° e 2° graus e definiu o ensino de 1° grau em 8ª séries, o de 2° grau em 3 

anos. Essa mudança alterou os currículos e programas da escola básica e reforçou 

o caráter produtivista da escola, ou seja, criou-se uma educação voltada para o 

desenvolvimento econômico do país. Dessa forma, o governo militar brasileiro 

buscou abolir o movimento estudantil e, em 13 de dezembro de 1968, criou-se o Ato 

Institucional n° 5, que representava o auge do autoritarismo do regime militar. 

 

O Ato Institucional número 5 (AI-5) estabeleceu que cometeriam 
infração disciplinar todos aqueles que instigassem paralisações ou 
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que participassem delas. O mesmo valeria para os que 
organizassem atos, passeatas, desfiles, comícios ou que 
participassem destas manifestações. Ainda eram passíveis de 
punição todos que elaborassem, guardassem ou distribuíssem 
materiais que fossem considerados subversivos pelos militares 
(LEHER, 2009. p. s/n). 

 

Com a criação dos Atos Institucionais, os militares cercearam os direitos 

políticos e impuseram a repressão de forma truculenta. Conforme Sanfelice (1986), o 

governo militar começou a criar consecutivos Atos Institucionais, Atos 

Complementares e Decretos, leis que institucionalizavam o controle arbitrário de 

instituições da sociedade civil a fim de controlá-las. A UNE, por sua vez, estava 

desarticulada, atuando clandestinamente, pois, no contexto de repressão, poucos 

eram os estudantes que conseguiam combater a ditadura. Muitos foram presos e os 

que não eram encontrados pela polícia, buscavam exílio em outros países.  

Ainda que houvesse dificuldades, a UNE desejava dar continuidade a suas 

lutas, mas a comunicação entre os líderes do movimento ficava cada vez mais difícil, 

e as entidades estudantis passaram a agir de maneira mais acanhada, 

clandestinamente.  Segundo Maciel (2011), o período entre 1968 e 1973,  

 

Foi marcado pela ampliação do aparato repressivo e de informações, 
que generalizou o poder repressivo do Estado; o “Milagre Brasileiro” 
garantiu a adesão maciça das classes burguesas ao governo militar 
e o caráter de escolha pessoal do presidente, assumido pelo 
processo de indicação do General Geisel para a sucessão de Médici.  
(MACIEL, 2011, p. 67) 

 

Nesse contexto, o Brasil obteve um crescimento econômico que proporcionou 

um momentâneo processo de modernização no país. Não houve, entretanto, 

crescimento no que concerne ao desenvolvimento social. Os militares tinham o 

controle dos meios de comunicação. Nessa perspectiva, Rollemberg (2006) 

assegura que os veículos essenciais de comunicação como a televisão, 

principalmente as novelas, os programas de auditório e o futebol, como a Copa de 

1970, serviam como instrumentos de manipulação para desviar os interesses da 

população. Além da propaganda política e do uso dos meios de comunicação, o 

governo Médici buscou, conforme Rollemberg (2006), 
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Formar crianças, adolescentes e jovens nos diversos níveis da 

escola regular, segundo uma moral baseada em valores patrióticos e 
cívicos. Nesse contexto, surgiram as disciplinas de Moral e Cívica no 
primário e no ginásio, Organização Social e Política Brasileira 
(OSPB) no científico e Estudos de Problemas Brasileiros (EPB) I e II 
na graduação e até mesmo no mestrado (ROLLEMBERG, 2006, p. 
178). 

 

 Percebe-se, então, que, por meio da comunicação midiática, o governo 

atingiu todos os níveis da sociedade, desestabilizando os oposicionistas. No entanto, 

para Araujo (2006), o momento que evidencia de forma mais aguda o confronto 

entre a democracia e a ditadura no Brasil foi o período de transição política entre 

1974 e 1985. Nesse contexto, os setores de esquerda e grupos vinculados à força 

de oposição buscaram abertura política para introduzir as classes populares, os 

grupos e partidos de esquerda, já que, até então, só havia dois partidos políticos: a 

posição, representada pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), o qual fazia oposição ao governo da época. Diante da 

repressão, alguns grupos escolheram agir com luta armada, porém não conseguiram 

levar a ação adiante. Os grupos de esquerda começaram, assim, a insistir em uma 

luta democrática e institucional, conseguindo sua reorganização e o apoio de uma 

parcela da sociedade civil, que começa a evidenciar sua insatisfação contra o 

regime. Segundo Araujo (2006) participaram: 

 

-O MDB [...] que passou a canalizar o descontentamento dos mais 
variados setores da sociedade, exercendo uma oposição de fato ao 
regime; 

-Um setor progressista e popular da igreja católica, que teve 
importante papel na luta dos direitos humanos, por meio das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) e das pastorais; 

-O movimento estudantil, um dos grandes responsáveis pela 
retomada das mobilizações políticas; 

-Associações de profissionais liberais – a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Sindicato 
de Professores, o Instituto dos Arquitetos Brasileiros (IAB), que 
faziam declarações públicas contra o regime e apoiavam as 
manifestações de oposição; 
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-[...] Jornalistas e intelectuais de oposição, muitos com formação em 
partidos de esquerda, que organizaram e lançaram jornais políticos e 
culturais de oposição a ditadura; 

-E no final da década de 1970, um importante ato político 
reingressava no cenário nacional: o movimento operário sindical, 
representado principalmente pelo conjunto de trabalhadores da 
região do ABC paulista (ARAUJO, 2006, p.126). 

 

 Fica claro que, nesse período, os partidos de esquerda e os movimentos 

sociais de oposição se comprometeram com uma luta política pelo espaço 

democrático. Percebendo o enfraquecimento da força do regime a partir das 

mobilizações e alterações em vários setores da sociedade civil, Araujo (2006) afirma 

que 

 

Em meados de 1984, a democracia brasileira renascia articulada por 
uma solução negociada entre as elites políticas, o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e o partido da Frente 
Liberal (PFL) acertaram a aliança da chapa de Tancredo Neves – 
José Sarney (ARAUJO, 2006, p. 163.) 

 

A conquista democrática se deu pela articulação e pela movimentação da 

sociedade, juntamente com os movimentos sociais opositores. Para Araujo (2006), a 

democracia seguia seu rumo: em maio de 1985, o congresso aprovava o Emendão, 

que restabelecia as eleições diretas. Era, definitivamente, o fim da ditatura militar. No 

entanto, Tancredo Neves não assumiu a presidência por problemas de saúde que, 

mais tarde, acarretaram em sua morte, e José Sarney, seu vice-presidente, assumiu 

a Presidência da República. 

O mandato de Sarney foi marcado pela criação da Constituição Federal de 

1988, que, de acordo com Maciel 

 

Cria ou constitucionaliza diversos direitos sociais e trabalhistas como 
o direito a greve; a multa de 40% sobre o valor do FGTS a ser 
recebido pelo trabalhador no caso de demissão imotivada; redução 
da jornada de trabalho pra 40 horas semanais; seguro desemprego; 
o aumento da licença maternidade e a criação da licença 
paternidade; a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores 
rurais; criação do sistema único de saúde e do sistema de 
seguridade social; a universalização do direito de aposentadoria e a 
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criação de direitos específicos para a criança, adolescente e o idoso 
(MACIEL, 2011, p. 59). 

 

2.2 O MOVIMENTO ESTUDANTIL E O INÍCIO DOS ANOS 1990 

 

O movimento estudantil, há tempos atuando clandestinamente, foi fortalecido 

na eleição do presidente Fenando Collor de Mello, que sofreu impeachment, 

resultado da campanha dos Caras Pintadas. De acordo com Quintão (2010), 

 

Os caras-pintadas surgiram neste período como figuras de destaque 
entre as diversas forças responsáveis pela derrocada do primeiro 
presidente por voto direto em quase trinta anos. Esse movimento de 
caráter estudantil se tornou uma espécie de porta-voz do movimento 
Fora-Collor junto à esfera pública, mesmo existindo outras entidades 
civis nesse cenário e com esse mesmo objetivo. Suas manifestações 
se tornaram emblemas da participação popular na campanha para a 
saída de Collor, devido principalmente a sua visibilidade adquirida. 
(QUINTÃO, 2010, p. 6).  
 

Durante o governo Collor, muitos jovens, em busca de seus direitos políticos, 

foram às ruas com os rostos pintados e faixas de protestos para que o presidente 

perdesse seu cargo. A partir dessas mobilizações, Fernando Collor de Mello 

renunciou à presidência da República. 

No início da década de 1990, o Brasil começou a implantar as ideias 

neoliberais, isto é, ideais políticas e econômicas capitalistas que defendem a não 

participação do Estado na economia, dando, assim, liberdade para o livre comércio. 

Com o neoliberalismo, supõem-se o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social no país. Essa concepção se aplica, também, à educação. Para Silva (2001), 

 

Neste projeto, a intervenção na educação com vistas a servir aos 
propósitos empresariais e industriais tem duas dimensões principais. 
De um lado, é central, na reestruturação buscada pelos ideológicos 
neoliberais, atrelar a educação institucionalizada aos objetivos 
estreitos de preparação para o local de trabalho. No léxico liberal, 
trata-se de fazer com que as escolas preparem melhor seus alunos 
para a competividade do mercado nacional e internacional. De outro, 
é importante também utilizar a educação como veículo de 
transmissão das ideias que proclamam as excelências do livre 
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mercado e da livre iniciativa. Há um esforço de alteração do currículo 
não apenas com o objetivo de dirigi-lo a uma preparação estreita 
para o local de trabalho, mas também com o objetivo de preparar os 
estudantes para aceitar os postulados do credo liberal (SILVA, 2001, 
p. 12). 

 

Neste contexto neoliberal, propõe-se a modernização da escola pública – 

modernização esta vista como a adequação aos ditames do mercado, a competição, 

a meritocracia, o foco nos resultados e outros - e a atualização do ensino para 

competir no mercado internacional. Na prática, o aluno é concebido como um mero 

cliente/consumidor do ensino, enquanto o professor desempenha apenas o papel de 

um funcionário certificado para habilitar seus alunos ao mercado de trabalho. Esse 

ideário se estende ao governo Fernando Henrique Cardoso, em que foi criada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, aprovada após oito anos de discussão 

no Congresso Nacional. De acordo com Pino (1998), 

 

Seria ingenuidade atribuir a esta lei força ou mesmo potencialidade 
para provocar uma revolução da educação do país. Entretanto, o 
reordenamento dos sistemas educativos, inscrito em uma LDB, 
poderá criar contextos de relações estruturais de transformação, de 
reforma e de inovação educacional como parte do processo de 
“regulação social” (PINO, 1998, p.19). 

 

A LDBEN 9394/96 foi importante para organizar o ensino no Brasil, 

contemplando a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o 

superior bem como as modalidades de ensino. Ao longo do processo de criação da 

LDBEN, Saviani (1999) afirma que sua construção envolveu toda a sociedade civil, 

inclusive os estudantes.  A LDBEN estabeleceu, desse modo, normas para 

regulamentar o ensino e ocasionou alguns avanços na educação brasileira, apontou 

novos caminhos para os diferentes níveis de ensino, posicionando o dever de cada 

esfera governamental: municipal, estadual e federal. Segundo Niskier (1996) a Lei 

9394/96 traz algumas emendas inovadoras, tais como: 

 

- As universidades públicas são obrigadas a oferecer ensino noturno, 
com a mesma qualidade do diurno (mesmo número de horas, 
laboratórios funcionando, etc); 
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- Crianças até seis anos serão atendidas obrigatoriamente em 
creches públicas; 

- O ensino supletivo será oferecido gratuitamente pelo poder público 
(União, Estados e Municípios) (NISKIER, 1996, p. 23). 

 

  A LDBEN 9394/96 torna-se, pois, uma base legal para as instituições de 

ensino e para os professores, tangendo ao que deve ser seguido para as melhorias 

na educação brasileira.  

Anteriormente, durante o processo de construção da Constituição Federal 

(CF) brasileira, foi criado, em 1986, o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública. 

Gohn (1994) assegura que o Fórum surgiu para reivindicar um projeto para 

educação como um todo e não apenas para a escola. Com o avanço do 

neoliberalismo, o Fórum se organizou e, juntamente com as outras entidades, 

buscou meios de colaborar com a LDBEN. Segundo Gohn (1994), o fórum era 

composto por 15 entidades, sendo três delas 

 

[...] de organizações de classe (CUT, CGT, OAB), das entidades voltadas 
para área de educação, 4 são voltadas para o ensino, a pesquisa e/ou 
para sua divulgação (ANPEDd, SBPC/ SEAE e CEDES), 6 são entidades 
de trabalhadores profissionais da área de educação (ANDES,ANDE, CPB, 
FENOE,FASUBRA E ANPAE) e 2 são entidades do movimento 
estudantil (UNE e UBES) (GOHN, 1994, p. 80 – grifo nosso). 

 

 Destacamos, aqui, a participação da UNE e da UBES no Fórum de educação, 

frisando que os estudantes sempre estiveram na luta, o que, na época, não foi 

divulgado. Todas essas entidades se uniram com o propósito de defender a escola 

pública gratuita e, assim, de acordo com Gohn (1994), resgatar o papel do Estado 

enquanto o agente que deve prover, financiar, criar, defender e gerenciar os bens 

públicos para a coletividade e não para corporações privadas. Percebe-se, ainda, a 

importância do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública (FNDEP), que se 

tornou uma entidade inovadora, tanto em sua concepção, como em sua atuação. 

Para Gohn (1994), o FNDEP não só representou uma mobilização em defesa da 

escola pública, mas também de resistência às políticas de caráter privatizante que 

emanam da onda neoliberal que assolavam o país. Existiam interesses para que as 

verbas públicas fossem destinadas aos negócios privados. Nesse contexto, surgiu o 
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FNDEP com a discussão e a luta para que os recursos públicos fossem investidos 

apenas e somente na educação pública. Contudo, a LDBEN 9394/96, sancionada 

pelo presidente FHC, contrariou grande parte das proposições do FNDEP, 

principalmente no que concerne à possibilidade de investir recursos públicos em 

instituições privadas. 

Terminado o mandato de Fernando Henrique Cardoso, houve nova eleição 

presidencial, cujo vitorioso foi Luiz Inácio Lula da Silva. Sua candidatura era vista por 

grande parte dos brasileiros como uma legítima possibilidade de mudança. 

Esperava-se que um governo de trabalhadores rompesse com as políticas 

neoliberais, dando fim às privatizações e trouxesse melhorias significativas para a 

classe trabalhadora. Durante o período de eleição, a UNE esteve presente apoiando 

a candidatura de Lula. Com sua vitória, a UNE passou a fazer parte e a apoiar o 

governo. Segundo Poerner (2004), 

 

As propostas da UNE, elaboradas num seminário para isto 
convocado, foram encaminhadas, sob a forma de uma “Carta-
compromisso”, aos candidatos ao primeiro turno do pleito, com a 
solicitação de que com elas se comprometessem. Já no segundo 
turno, com a disputa polarizada entre Lula e Serra, a UNE organizou, 
com a UBES, um grande plebiscito nacional, com a adesão de 400 
mil estudantes, que decidiram pelo apoio a Lula, posição ratificada 
pela diretoria e anunciada por Felipe Maia no comício do candidato 
petista em Florianópolis. Nem poderia ter sido diferente, já que a 
entidade, desde o começo do Governo Fernando Henrique, cerrara 
fileiras na luta contra o neoliberalismo (POERNER, 2004, p.309). 
 
 

Por meio da articulação da UNE e seu apoio nas decisões políticas do 

governo federal, foi-se perdendo o caráter de entidade independente, indo, assim, 

contra ao que pregavam as históricas bandeiras do movimento estudantil. 

Paiva (2011) relata que, com o apoio da UNE ao governo, houve a aceitação 

de alguns projetos propostos, como o Programa Universidade para Todos (ProUni), 

que visava à entrada de estudantes em universidades privadas, custeada por 

recurso público. Essa política de inclusão foi uma maneira de viabilizar a inserção do 

estudante em instituições de ensino superior. Entretanto, muitas delas não visam à 

pesquisa e a projetos de extensão, tornando-se, assim, uma medida que apenas 

beneficia as instituições privadas portadoras de mais verbas e alunos. Nesse 
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sentido, um ensino de qualidade que busca formar profissionais pesquisadores 

relacionando a prática às experiências acadêmicas não é encontrado em muitas 

dessas instituições privadas.  

A oposição fez debates, passeatas, greves para mostrar o descontentamento 

com o apoio da UNE ao governo. De acordo com Paiva (2011), fizeram boicote ao 

ENADE, organizaram o Plebiscito Nacional sobre a Reforma Universitária e foi 

realizada uma marcha em Brasília contra as reformas do governo federal, que 

continuaram apoiados pela UNE, cujo argumento era de que as classes baixas 

seriam beneficiadas com essas medidas, além da ampliação do ingresso da 

população no ensino superior. Diante disso, segundo Paiva (2011), a UNE perde seu 

caráter não governamental e, para a oposição, deixou de representar os estudantes.  

O movimento estudantil acaba perdendo uma entidade representativa dos 

estudantes para o governo federal. No Brasil, existem, também, entidades como a 

ANEL (Assembléia Nacional dos Estudantes Livres) e a UJS (União da Juventude 

Socialista), que, não associadas ao governo, continuam com a luta dos estudantes. 

Como vimos, esse movimento social esteve presente em vários momentos políticos 

marcantes da história do Brasil. Por meio de sua organização, participação ativa e 

pelo desejo de alcançar os objetivos, está construindo um país mais justo com 

jovens cada vez mais participativos politicamente, o que contribui com o 

amadurecimento de ideias e com a consciência política.  

Essa história continua sendo escrita, pois, como veremos adiante, o 

movimento estudantil permanece atuando expressivamente no quadro político atual. 

Antes de retomar esse movimento histórico, é importante entender quais espaços e 

instâncias de participação política foram conquistados para a atuação dos 

estudantes nos processos decisórios das universidades públicas, especificamente 

da UEL. É o que abordaremos a seguir. 
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3 AS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DOS ESTUDANTES NA UEL 

 

Neste capítulo, serão apresentados os espaços onde os estudantes atuam na 

universidade e como se dá essa participação. Antes de apresentar as instâncias de 

representação, contextualizaremos o que é participação. Para Bordenave (1983), as 

pessoas participam em sua família, em sua comunidade, no trabalho, na luta política. 

Os países participam de foros internacionais, em que se tomam decisões que afetam 

os destinos do mundo. Dessa forma, todos são participativos em algum setor da 

sociedade. Alguns participam a partir do descontentamento com alguma ação, 

outros simplesmente por achar que podem contribuir com ideias propositivas. O 

autor aponta dois pontos de vista sobre a participação. O primeiro é o progressista: 

 

Onde nos mostra que a participação facilita o crescimento da 
consciência crítica da população, fortalece seu poder de 
reivindicação e a prepara para adquirir mais poder na sociedade. 
(BORDENAVE, 1983, p. 12). 

 

Já o segundo ponto de vista é o democrático:  

 

Onde nos aponta que a participação garante o controle das 
autoridades por parte do povo, visto que as lideranças centralizadas 
podem ser levadas facilmente à corrupção e à malversação de 
fundos. Quando a população participa da fiscalização dos serviços 
públicos, estes tendem a melhorar em qualidade e oportunidade. 
(BORDENAVE, 1983, p. 13). 

 

A participação, progressista ou democrática, nos mostra que há a 

necessidade de que as pessoas estejam inteiradas acerca dos acontecimentos e 

que reflitam e, a partir disso, comecem a participar, seja pela proposição de ideias, 

de soluções ou até mesmo fiscalizando para que tudo seja cumprido. Bordenave 

(1983) conclui que a participação tem duas bases complementares: uma afetiva em 

que participamos porque sentimos prazer em fazer as coisas com outros e uma base 

instrumental em que participamos porque fazer coisas com outros é mais eficaz e 
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eficiente do que fazê-las sozinhos. Para o autor, essas duas bases devem estar 

equilibradas, não devendo uma se sobrepor à outra. 

Participar é poder tomar decisões num processo de deliberação coletiva. 

Bordenave (1983) considera que uma sociedade participativa seria, então, aquela 

em que todos os cidadãos têm parte na produção, gerência e usufruto dos bens da 

sociedade de maneira equitativa. Portanto, ao participar de decisões e discuti-las em 

conjunto, chegar-se-á ao denominador único, que será igualmente justo e honesto. 

Outro aspecto levantado por Bordenave (1983) considerado importante na 

participação é a distribuição de funções. A ideia é distribuir os trabalhos entre alguns 

membros. O teórico considera que, na medida em que a estrutura de uma 

organização é flexível e descentralizada, a participação tende a aumentar. Essa 

colocação nos faz compreender que, talvez, um modelo descentralizado motive a 

participação coletiva porque, dessa forma, o grupo tomará as decisões finais. 

A partir do conceito de participação, seguimos ilustrando como se dá a 

participação do movimento estudantil na Universidade Estadual de Londrina. 

Segundo o Estatuto da UEL (2004), o corpo discente terá representação, com direito 

a voz e voto, nos órgãos colegiados da universidade e nas comissões, na forma do 

disposto Estatuto e no Regimento Geral da UEL. A representação dos estudantes 

será dada através do órgão representativo maior dos estudantes dentro da 

universidade: o Diretório Central dos Estudantes (DCE), que é 

 

Uma entidade independente, apartidária, laica e não deve possuir 
preconceitos políticos e de cor, ela é constituída por estudantes que 
estão regularmente matriculados na Universidade e possui um 
vínculo com os Centros Acadêmicos de seus cursos (UEL, 2015, 
p.1). 

 

Sua principal função é representar os alunos da UEL e zelar por seus 

interesses, bem como buscar soluções e melhorias, além de organizar atividades e 

eventos que os integrem. O DCE apresenta uma subdivisão de hierarquia da 

seguinte forma: presidente, vice-presidente, 1° secretário, 2° secretário, 1° 

tesoureiro, 2° tesoureiro e o orador. Essa divisão hierárquica se dá apenas para 

montar uma representação que esteja de acordo com o regimento, já que o DCE é 
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aberto a todos os estudantes dos diversos cursos que lutam pela melhoria da 

universidade pública. O artigo 89 do Estatuto afirma que os representantes discentes 

terão mandato de um ano, permitidas reconduções. Entende-se, então, que haverá 

eleições anuais, podendo uma chapa ser reeleita no ano seguinte.  

A representação estudantil na universidade se dá nos seguintes espaços: o 

Estatuto da UEL, capítulo V, artigo 53 destaca que o conselho de administração terá 

representação discente com percentual de quinze por cento (15%) do número dos 

membros, sendo no mínimo em número de dois representantes.  

Já o artigo 56 do capítulo VI elucida que o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE), terá nove representantes de alunos da graduação, sendo um de 

cada Centro de Estudos. O artigo 60 da Câmara de Graduação instrui que esse 

colegiado será composto por um representante discente por Centro de Estudos, 

dentre outros participantes. O artigo 62 relata que a Câmara de Pesquisa terá 

representantes discentes preferencialmente vinculados a projetos de pesquisa 

cadastrados na instituição com percentual de quinze por cento (15%) do número de 

membros. O artigo 64 enfatiza que a Câmara de Pós-graduação será representada 

por discentes da pós-graduação com percentual de quinze por cento (15%) do 

número de membros. O artigo 66 aponta que a Câmara de Extensão será composta 

por representantes discentes com percentual de quinze por cento (15%) dos seus 

membros. 

A representação no capítulo VII, artigo 68, menciona que o Conselho 

Universitário terá cinco representantes discentes, sendo no mínimo um de pós-

graduação. O artigo 70 considera que o Conselho de Interação Universidade-

Sociedade será representado por um estudante. 

Além do DCE, na universidade, existem os Centros Acadêmicos (CA), que 

têm como função representar os estudantes do seu curso específico, perante o 

corpo docente, a direção dos centros e a sociedade civil. O CA e o DCE trabalham 

juntos para atender às necessidades dos estudantes. Os representantes dos centros 

acadêmicos são divididos hierarquicamente, como o DCE, e sua atuação é feita nas 

reuniões de colegiados e de departamento, de acordo com Estatuto da UEL 

(capítulo 5 – art. 38): 
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O Conselho do Departamento será constituído por todos os docentes 
de Departamento, e técnicos – administrativos designados pelos 
respectivos Conselhos de Centros de Estudos, e pela representação 
discente, escolhida dentre os estudantes dos cursos de graduação e 
de residência e pós – graduação stricto sensu, quando houver, que 
possuem atividades acadêmicas vinculadas ao respectivo 
Departamento. (LONDRINA, 2004, p. 11). 

 

Seguindo essas normativas, os estudantes têm espaços e direitos a voz e 

voto em várias instâncias da universidade. As participações nesses conselhos, 

significam o direito ao voto, de dar ideias e sugestões. Surgem, porém, alguns 

questionamentos: será que esse direito é efetivado pelos estudantes? Não seria 

essa participação marginalizada?  Bordenave (1983) nos fala que marginalidade 

significa ficar de fora de alguma coisa, às margens de um processo sem nele intervir. 

E mais: será que todos os estudantes têm a possibilidade de participar das 

reuniões? Percebemos que muitos estudantes não comparecem às reuniões devido 

aos currículos de seus respectivos cursos em que não se encontra tempo para atuar 

no movimento. Além disso, muitos estudantes são trabalhadores, o que dificulta sua 

interação e inclusão no movimento estudantil. Há, ainda, a falta de informação: 

muitos discentes desconhecem o que é um DCE ou CA. 

Temos, pois, que repensar essa participação e divulgar mais os órgãos 

representativos dos estudantes na universidade, transmitindo informações quando 

entram novos estudantes e as intensificando com os estudantes das séries mais 

avançadas. 
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4 O HISTÓRICO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA 

 

Neste capítulo, abordaremos o histórico do movimento estudantil na UEL com 

base nas análises documentais das normativas da universidade e, também, a partir 

do jornal Poeira, produzido pelo movimento discente da Universidade Estadual de 

Londrina. 

Segundo Navolar, citado por Caobianco(2007):  

 

A origem da UEL começa a se constituir em 1956, surgindo com a 
Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina 
(25/01/1956) e a Faculdade Estadual de Direito de Londrina 
(04/06/1956), pelos decretos estaduais n° 2.568-A e 2.781 e decretos 
federais 43.143(03/02/1958) e 43.309 (07/03/1958) (NAVOLAR apud 
CAOBIANCO, 2007, p. 45). 

 

À medida que a cidade crescia, aumentava a necessidade da criação de uma 

universidade, e os políticos da época se organizaram e montaram um projeto que foi 

encaminhado ao governo do estado. Segundo Silva (1996), em 28 de janeiro de 

1970, foi criada a Universidade Estadual de Londrina, cuja construção se deu no 

contexto da ditadura militar no Brasil, que, como vimos, foi um momento de extrema 

repressão na história do país. 

 Com a criação da universidade e de sua organização administrativa, fez-se 

necessária a nomeação de um reitor. Caobianco (2007) aponta que o primeiro reitor, 

Ascêncio Garcia Lopes, foi escolhido pelo então governador Paulo Pimentel. Com a 

nomeação do reitor, algumas normas foram cumpridas e, com base na resolução 

n°110/72, foi criado o Diretório Central dos Estudantes (DCE), órgão de 

representação dos alunos matriculados na UEL. De acordo com Silva, citado por 

Caobianco (2007), 

 

O mandato de cada diretoria teria a duração de um ano. Todo 
estudante era obrigado a votar, caso contrário seria suspenso por 
sete dias letivos. Em cada centro poderia ser constituído apenas um 
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Diretório Acadêmico Setorial que obrigatoriamente deveria se 
adaptar à presente resolução, tendo que prestar contas a sua gestão 
financeira ao Conselho de Administração, apresentando relatório das 
atividades acompanhado de balanço documentado (SILVA apud  
CAOBIANCO, p. 48, 2007). 

 

A criação do DCE na UEL foi uma ação totalmente burocrática e repressora, 

pois todo o regimento e membros eram indicados pelo reitor a fim de atender às 

suas ideias bem como as do governo ditatorial, tornando-se, assim, uma forma de 

monitorar as ações dos estudantes. Com a universidade em funcionamento e muitos 

alunos ingressando, formou-se um grupo para disputar a primeira eleição do DCE. 

Para Caobianco (2007), eram estudantes provenientes do movimento estudantil 

secundarista, cujo presidente era Marco Almeida, criador do jornal Terra Roxa, que 

tinha a finalidade de debater os problemas do ensino, da educação e dos 

estudantes. Em 1973, a chapa de Marco Almeida acabou derrotada por uma chapa 

conservadora que cancelou o jornal. Diante disso, um grupo de oposição formou 

uma chapa para disputar a eleição em 1974 e saiu vitorioso. O jornal foi reativado, 

mas com outro nome: o Poeira.  

De acordo com Caobianco (2007), 

 

Em março de 1974 circulava o primeiro número do Jornal Poeira. Já 
nasceu combativo, criticando o veto do Prefeito do MDB ao projeto 
de passe universitário para o transporte coletivo e a política 
educacional anunciada pelo Ministro da Educação Ney Braga. O 
segundo número denunciou a articulação da Reitoria para criar um 
código disciplinar que seria um complemento ao decreto 477 
(CAOBIANCO, 2007, p. 51). 

 

Esse jornal foi um grande instrumento de comunicação, informação e 

mobilização, informando os estudantes a respeito dos acontecimentos da 

universidade e do país. Em 1974, foi nomeado um novo reitor, Oscar Alves, que 

iniciou seu mandato em um ambiente hostil, onde ocorriam constantes choques com 

estudantes, corpo docente e sociedade. Silva (1996) nos mostra que com 

 

A criação da AESI – Assessoria Especial de Segurança e Informação 
- veio atiçar mais a chama de liberdade abafada pela censura. 
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Paralelamente à AESI foi criado um corpo de segurança paramilitar, 
apelidado pelos estudantes de SWHAT, de apoio à AESI, aparelhado 

para reprimir qualquer revolta no ambiente estudantil (SILVA, 1996, 

p.159). 

 

A repressão ditatorial assolava os estudantes, que eram monitorados, 

ameaçados, presos e alguns até desapareciam. Com a criação da AESI, o clima de 

tensão e coibição ficou pior. Caobianco (2007) aponta que 

 

Em 1977, o DCE teve uma edição do jornal Poeira apreendido pela 
Reitoria e os estudantes passaram a ser vigiados por policiais 
militares que realizavam treinamentos e controle de distúrbios civis 
nos pátios e estacionamento do campus. Elementos desse batalhão 
chegaram a invadir salas de aulas e ameaçar fisicamente as turmas. 
A AESI ficou conhecida como a polícia secreta interna da UEL 
invadiu, também, sedes de diretórios setoriais, localizadas no 
campus, cartazes foram sistematicamente arrancados e muros 
violados, sempre durante a noite (CAOBIANCO, 2007, p.56). 

 

A política de opressão aos estudantes teve continuidade com o próximo reitor. 

Diante desse fato, os estudantes montaram um grupo denominado DCE livre. Para 

Caobianco (2007), a UEL passou a contar com duas versões de DCE: uma oficial, 

seguindo regras da reitoria e outro livre, visando à realização dos interesses do 

movimento estudantil. 

O DCE livre teve um novo embate no final dos anos 1980, quando, por 

determinação da UEL, foram forçados a deixar a sede do DCE, que ficava na Rua 

Piauí, 727. De acordo com a Folha de Londrina, citado por  Caobianco (2007): 

 

A liminar concedendo a reintegração de posse da sede à 
universidade foi dada na sexta-feira pela manhã e, à tarde, já estava 
sendo cumprida. Dezenas de funcionários da Universidade em 
quatro camionetas chegaram às 15 horas à sede e removeram todos 
os móveis e objetos. Mas, foi por pouco tempo: os estudantes logo 
subiram nas camionetas e levaram tudo para dentro, novamente. 
Policiais com cassetetes foram chamados para resolver a situação, 
que foi complicando, ficando tensa e perigosa, conseguiu–se devido 
a isso, a suspensão temporária da posse da sede pela UEL (FOLHA 
DE LONDRINA (1981) apud CAOBIANCO, 2007, p. 63).  
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 Num primeiro momento, houve vitória dos estudantes, mas a autora descreve 

que 

 

Protegido pelo batalhão de choque da Polícia Militar, o oficial de 
Justiça João Soriani procedeu, em plena madrugada, a execução do 
despejo contra o DCE – livre, expulsando os estudantes e todos os 
seus bens do prédio que ocupavam. Em operação rápida, os 
soldados da tropa de choque do Batalhão da Polícia Militar isolaram 
o quarteirão, armados de revólveres, escudos, cassetetes e 
capacetes, juntos a alguns policiais à paisana e funcionários da 
Universidade. Operários do campus invadiram a sede do Diretório 
Central dos Estudantes por volta das cinco horas da manhã. Estava 
pronto o cenário de “guerra”, armado para possibilitar o despejo dos 
armários, sofás, geladeiras, cadeiras, coleções de jornais, livros, 
carimbos e urnas, em medida apoiada por decisão judicial e 
determinada por solicitação da Reitoria da Universidade. Derrubaram 
a parede dos fundos da sede com um caminhão, para que os 
operários pudessem remover os bens da entidade (CAOBIANCO, 
2007, p. 64). 

 

 A invasão do DCE foi uma atitude autoritária em relação ao movimento 

estudantil. O DCE livre continuou a lutar para ter caráter oficial, reaver sua sede, 

localizada na rua Piauí, no centro da cidade de Londrina e ter seus bens devolvidos. 

Em 1983, um novo reitor foi nomeado, mas sua gestão, de acordo com Silva (1996), 

foi marcada por desgastantes movimentos de protestos e greves de funcionários e 

docentes. Após muitas lutas, em 1983, o DCE foi novamente entregue aos 

estudantes. Segundo Caobianco (2007), apenas parte de seus bens foram 

devolvidos e uma quantia de Cr$ 14000,00 em dinheiro. Segundo o DCE, faltaram 

Cr$ 6300,00. 

 No contexto sócio-político brasileiro, ocorriam, em várias cidades, passeatas a 

favor das Diretas Já. O movimento estudantil em Londrina também se organizou: 

discentes foram às ruas com palavras de ordem, não somente para o presidente, 

mas, também, para o reitor.  Caobianco (2007) elenca alguns slogans como “Diretas, 

urgente, Reitor e Presidente” e “Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos eleger o 

presidente do Brasil”.  

 Constatamos, dessa maneira, que o movimento estudantil da UEL teve 

participação no movimento que culminou no fim do regime ditatorial no Brasil e, 

consequentemente, na conquista do Estado Democrático de Direito. Os discentes 
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mostraram sua força e sua determinação na luta contra o poder arbitrário pelo qual 

passava a universidade. 

Seguindo este capítulo, resumiremos a coleta de dados realizada no jornal 

Poeira e nas entrevistas feitas com um participante do movimento estudantil de 

1974, identificado, aqui, como entrevistado 1 e um estudante do curso de 

Pedagogia, ingressante do ano de 2010, nomeado entrevistado 2.   

 

4.1 RESUMO JORNAL POEIRA 

 

 O jornal Poeira foi um instrumento de informação, integração e divulgação dos 

acontecimentos da UEL. A partir dele, surgiram outros jornais responsáveis por cada 

curso de graduação, utilizado em seus respectivos centros de estudo. O Poeira, que 

nasceu com o propósito de vencer as barreiras impostas pela ditadura, abria espaço 

para que todos os estudantes publicassem. 

 A Universidade Estadual de Londrina apresentava muitos problemas. Entre os 

mais recorrentes, estavam: a falta de livros na biblioteca, a falta de equipamentos 

em laboratório, a falta de professor, taxas altas, exame obrigatório no fim de cada 

bimestre. Não havia moradia estudantil, nem restaurante universitário. Além disso, 

poucas linhas de ônibus passavam pela UEL. Aqueles que faziam o percurso 

demoravam e, por vezes, nem chegavam ao centro de estudo específico, deixando 

os estudantes no primeiro centro. Nesse contexto, a tarifa aumentava, e os 

estudantes se organizaram para solicitar o passe universitário. Depois de muitas 

reuniões, discussões e pressão aos políticos da época, os vereadores aprovaram a 

emenda. O prefeito, entretanto, assinou emenda tempos depois, aprovando a lei.  

 Atualmente, problemas existentes em nossa universidade, como taxas de 

participação em eventos, a luta pela ampliação do Restaurante Universitário, a 

existência de poucas vagas na moradia estudantil, os horários irregulares do 

transporte, a falta de materiais no laboratório de alguns centros e de professores e o 

corte de investimento feito pelo governo estadual nos remetem à situação 

enfrentada na época do jornal Poeira. O que fica evidente é que os discentes 
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sempre enfrentaram problemas na universidade e, diante disso, o movimento 

estudantil se organizou em busca melhorias, obtendo resultados positivos.  

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevistado 1 - criador do jornal Poeira, estudante de Jornalismo da UEL em 1974 

 O entrevistado 1 iniciou seus estudos na UEL, no curso de Direito, em 1973. 

Seu desejo, no entanto, era fazer Comunicação Social e, assim que abriu turma 

desse curso, em 1974, interrompeu os estudos em Direito e prestou vestibular.  

Nesse contexto, a UEL, em regime de fundação de ensino pago, seguia o modelo de 

reforma universitária adotada pelos militares a fim de que a elite intelectual 

estudasse para servir o sistema.  

 O movimento estudantil era organizado pelo Diretório Central dos Estudantes 

e havia um em cada centro de estudo. O responsável pela convocação das eleições 

dos diretórios era o reitor, e a maioria d os estudantes não participava do 

movimento. O entrevistado 1, por sua vez, participava, pois percebia o movimento 

estudantil como um instrumento de conscientizar politicamente os estudantes. Nesse 

sentido, eram realizadas eleições para representantes do DCE e dos diretórios de 

todos os centros. Os estudantes votavam, também, em pessoas que os 

representassem nas reuniões de departamento e de colegiado, no conselho de 

administração, no conselho de ensino e extensão bem como no conselho 

universitário. Na primeira eleição para o diretório, havia apenas duas chapas: uma 

ligada à ARENA, partido que apoiava a ditadura; a outra era a chapa de oposição, 

que, apoiada pelo MDB, foi a segunda vitoriosa.   

No fim de 1973, nasce o jornal Poeira, cujo objetivo era informar e organizar 

um movimento estudantil amplo e democrático que trabalhasse diretamente com os 

estudantes sem manipulá-los. A partir de 1974, além de representar o jornal, o 

Poeira tornou-se o nome da chapa de um grupo de estudantes que disputavam as 

eleições do DCE e foi vitoriosa. Nos anos seguintes, em todas as eleições 

disputadas, a chapa o Poeira vencia. A reitoria, ao observar as vitórias do Poeira  e, 
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consequentemente, as derrotas das chapas que apoiava, fechou, em 1978, todos os 

diretórios, retirando os bens que lá estavam, inclusive a máquina responsável pela 

impressão do jornal.  

 Enquanto o jornal Poeira estava em atividade, os estudantes obtiveram 

participação em muitas lutas e conquistas. Uma das primeiras foi o fim do exame 

obrigatório que era feito por todos os estudantes, ainda que atingissem a média 

geral. Outra conquista foi a meia passagem para os estudantes universitários. Até 

então, esse era um direito reservado exclusivamente para alunos do ensino médio. 

Houve, ainda, a conquista do ensino gratuito e, após muitas lutas, os estudantes não 

precisaram mais pagar o crédito estudantil. Com o fim do modelo proposto pela 

reforma universitária, acabou a obrigatoriedade do regime de crédito e passou a 

haver a possibilidade do regime seriado. Terminado, assim, o regime de fundação, a 

UEL passou a ser universidade pública. 

  Para o entrevistado 1, que recebeu cartas com ameaças, a maior vitória do 

Poeira foi conscientizar toda uma geração de estudantes em busca da democracia e 

da liberdade, desenvolvendo um espírito de luta contra a tirania, considerando a 

época repressiva em que a música, o cinema, os livros eram censurados, e as 

pessoas eram perseguidas, presas ou torturadas. O jornal, que foi muito vigiado, 

sofria algumas restrições na universidade como: repressão a filmes, livros, peças 

teatrais etc. Seus integrantes eram espionados e fiscalizados, três deles foram 

presos em Minas Gerais por estarem participando do encontro de estudantes da 

União Nacional dos Estudantes (UNE).  Diante da repressão, os responsáveis pelo 

jornal tentaram trazer uma palestra sobre direito humanos, mas não obtiveram 

sucesso.  

 O Poeira era amplo, entregue em todos os centros de estudos e, como 

existiam os próprios jornais de cada centro que convocavam a participação dos 

alunos, a proposta de conscientizar os estudantes era mais forte. O movimento 

estudantil da UEL se articulava com os movimentos de outras universidades e, 

juntos, participavam de congressos da UNE. 

 O entrevistado 1 acredita que o interesse dos discentes daquela época em 

participar do movimento estudantil se deu pela motivação em lutar contra as 

injustiças, a perseguição, o abuso de poder e a prepotência militar. Ele afirma, por 
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fim, que sua participação no movimento fez com que reconhecesse a importância de 

uma democracia participativa e que sua visão de mundo fosse alterada no que diz 

respeito aos valores sociais. 

Entrevistado 2 - Estudante de Pedagogia e presidente do CA de Pedagogia em 2010 

 O entrevistado 2 iniciou seus estudos na UEL no curso de Pedagogia em 

2010, época em que o movimento estudantil era organizado. O Diretório Central dos 

Estudantes realizava reuniões, além de eventos culturais e visitava os centros 

acadêmicos de cada curso, inclusive o de Pedagogia, que, na época, estava sem 

gestão. Junto com o DCE, que está aberto a participação de todos os discentes da 

UEL, o entrevistado 2 foi em busca de papéis sobre a antiga gestão do Centro 

Acadêmico (CA) e de outros estudantes para montar uma chapa a fim de que o 

Centro Acadêmico do curso de Pedagogia fosse reativado. 

 A mobilização estudantil foi considerada uma grande conquista do movimento 

da Universidade Estadual de Londrina, pois, como não havia participação 

anteriormente, muitos CAs estavam fechados, e o DCE era representado por um 

número mínimo de estudantes. A partir de 2010, porém, os estudantes começaram a 

participar de reuniões e eventos propostos pelo DCE e muitos Centros Acadêmicos 

foram reabertos. Quanto ao CA de Pedagogia, a representação discente passou a 

possuir 11 cadeiras e trazer os alunos para as reuniões do colegiado foi uma 

conquista. Existem, ainda, alguns problemas, assim como no DCE, pois a maioria 

dos alunos trabalha, e os horários das reuniões não coincidem. A partir do terceiro 

ano do curso, em decorrência dos estágios e do TCC, torna-se mais difícil ocupar as 

11 cadeiras. Desse modo, acabam participando os estudantes que possuem maior 

disponibilidade. 

  O movimento estudantil enfrenta uma desarticulação porque existem grupos 

que possuem afinidades ou ligações partidárias, deixando de pensar na unidade. O 

DCE e os CAs representam formalmente os estudantes da UEL. Enquanto o CA 

representa os alunos de cada curso, o DCE busca representar os discentes em geral 

a partir das reivindicações dos CAs. As participações na UEL são feitas em reuniões 

de colegiado, conselho universitário, além de atividades organizadas pelo DCE, e os 

alunos são convocados por cartazes, passagem em sala de aula, redes sociais, e-

mail.  
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O DCE da UEL se articula com alguns DCEs de outras universidades do 

Paraná. Já o centro acadêmico de Pedagogia tem um vínculo com a Universidade 

Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) e com a Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, do campus de Araraquara (UNESP). O CA participa do 

Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia (ENEP), em que os futuros 

pedagogos articulam os problemas enfrentados em cada universidade e buscam 

uma solução. A motivação dos estudantes na participação do movimento é de 

buscar melhorias para o curso, olhar os modelos de outras universidades e tentar 

aplicá-los a nossa realidade. 

 Para o entrevistado 2, o maior conflito enfrentado entre os estudantes se dá 

em grupos em que cada integrante defende uma bandeira, o que enfraquece o 

movimento.  Nesse sentido, sua participação foi importante para visualizarmos um 

debate político pautado na diferença, na busca pelo melhor para os estudantes. 

Além disso, tivemos contato com a visão de um estudante de Pedagogia que 

adquiriu experiências e crescimento político. 

 

4.3 O MOVIMENTO ESTUDANTIL ATUALMENTE 

 

Atualmente, o movimento estudantil da Universidade Estadual de Londrina 

está ativo e bem organizado, o que é de extrema importância, já que, neste ano de 

2015, assim como nos anos anteriores, a UEL está passando por uma crise 

financeira: o governo do estado do Paraná cortou pela metade a verba de custeio e, 

além disso, enviou à Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) um projeto de lei que 

afeta o fundo previdenciário do funcionalismo público do Paraná. Em decorrência 

desses atos, foi deflagrada a greve dos professores, servidores e estudantes. 

Com a proposta a ser votada pela ALEP, o comando de greve da UEL 

organizou-se e enviou professores, servidores e estudantes a Curitiba na tentativa 

de que os deputados a votassem contra esse projeto. No dia da votação, 

infelizmente, o governo usou de força policial e, com de balas de borracha, gás 

lacrimogênio, spray de pimenta e cães, não permitiu a entrada dos grevistas durante 

a votação. Esse dia ficou marcado como o massacre de 29 de abril, data em que 
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funcionários públicos e estudantes apanharam por lutar por seus direitos. Houve, 

ainda, a prisão de três estudantes da UEL em Curitiba. Eles foram acusados, 

injustamente e erroneamente, de pertencer ao grupo “Black Bloc”, grupo este 

caracterizado como um agrupamento de pessoas que se reúnem, mascaradas e 

vestidas de preto, que se manifestam contra a ordem vigente e suas ações, 

incentivam danos materiais e depredação a patrimônios públicos e privados. Os 

estudantes também foram acusados de preparar bombas para arremessar contra os 

policiais, quando, na verdade, auxiliados por professores, preparavam um produto 

com elementos químicos que ajudava a melhorar a ardência causada pelo spray de 

pimenta. 

Após o massacre, professores, servidores e estudantes fizeram novas 

assembleias e votações, dando continuidade à greve. Os discentes tinham sua 

própria pauta, conforme descrito abaixo: 

• Nenhum aumento no preço do Restaurante Universitário (RU) e uma 

alternativa para que os estudantes tivessem alimentação garantida durante o 

período em que o RU não estivesse em atividade; 

• Reajuste da bolsa permanência segundo o Índice Geral dos Preços do 

Mercado (IGPM) e o Índice Salarial Inflacional, aliado ao pagamento das bolsas em 

atraso; 

• Reajuste da bolsa-auxílio moradia aos discentes da Moradia Estudantil; 

• Ampliação do Centro Estadual de Educação Infantil – CEEI, para possibilitar 

que também os filhos de mães e pais estudantes possam usufruir de tal benefício. 

• Nomeação imediata dos servidores e docentes concursados; 

Durante o período em que ocorreu a greve estudantil, muitas atividades, tanto 

na universidade, quanto em outros locais da cidade, foram promovidas para 

conscientizar a população sobre o sucateamento pelo qual a educação vinha 

passando. No dia 23 de junho de 2015, foi feita uma assembleia dos professores e 

servidores, que, por meio de votação, decidiram encerrar a greve. A assembleia 

estudantil, entretanto, optou pela permanência da greve. 
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Esse dia foi histórico para o movimento estudantil, pois, além de deliberarem 

a continuação da greve por meio de voto, alguns discentes, logo após a assembleia, 

ocuparam a reitoria da universidade. Os estudantes permaneceriam na reitoria até 

que o governo do estado e a reitora Berenice Jordão encaminhassem uma 

contraproposta às reivindicações estudantis. Com o movimento estudantil bem 

articulado e os estudantes unidos, a reitora fez uma proposta ao comando de greve, 

que não foi aceita. Uma contraproposta foi feita à reitora, que, dias depois, formulou 

outra proposta, conforme descrito abaixo: 

• A desocupação da reitoria;  

• Que dois estudantes negociassem as pautas estudantis diretamente em 

Curitiba, na Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED); 

• O fornecimento de R$ 100,00 para a alimentação dos 100 estudantes 

contemplados pela bolsa permanência e dos 82 moradores da Moradia Estudantil, 

medida válida até a abertura do RU. 

Encaminhadas as propostas, foi deliberada a desocupação da reitoria, 

aprovada a proposta da reitora, por fim, a greve foi suspensa, mas o estado de greve 

permaneceu em decorrência da possibilidade de uma nova convocação de 

assembleia para discutir o reinício imediato da greve estudantil, caso os estudantes 

julgassem necessário. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso, como vimos, buscou refletir acerca do 

contexto e da história do movimento estudantil, mostrando seus momentos de lutas 

e reivindicações, além de proporcionar um conhecimento mais abrangente sobre o 

tema e expor como esse movimento social organizado contribui com as mudanças 

dentro e fora da universidade.  

O movimento teve maior visibilidade na Ditadura Militar, época de censura, 

opressão e violência por parte dos militares, que reprimiam aqueles que não 

concordavam com seu regime autoritário. A partir das leituras, observamos que, 

dentro da UEL, as lutas eram contra a opressão e contra um governo que cada vez 

mais sucateia a educação. Destacamos que a participação discente no movimento 

propicia uma formação política que implica mudanças pessoais e sociais. 

Durante a investigação para a produção desse relatório, foi abordado o 

histórico do movimento estudantil no Brasil, em seguida foram apresentados os 

espaços de participação permitidos através do regimento interno da Universidade 

Estadual de Londrina e de como se dá essa representação estudantil, por fim, foi 

evidenciado o movimento estudantil no período de criação da UEL, além de destacar 

o recurso de integração e informação para os estudantes desse período, que foi o 

Jornal Poeira.  Para acrescentar detalhes ao estudo, foi analisado o jornal Poeira e 

efetuada duas entrevistas com estudantes e participantes do movimento estudantil, 

um do período de 1974 e outro de 2010. 

A execução desse Trabalho de Conclusão de Curso - TCC foi de suma 

importância para o processo de crescimento pessoal, como também, do ponto de 

vista acadêmico. Durante a graduação tivemos diversas disciplinas que 

contemplavam a gestão democrática, a participação do estudante no meio escolar. 

Portanto, essa pesquisa busca mostrar aos futuros professores que não devemos 

separar a teoria da prática.  

Realçamos ainda, que a realização do TCC proporcionou uma maior 

compreensão e reflexão acerca do tema pesquisado, como também, sua relevância 

na formação política de professores e estudantes. Espera-se ainda que ela instigue 

futuramente novas pesquisas acadêmicas.   

Finalizamos ressaltando os momentos em que o movimento estudantil se 

posicionou ativamente, cooperando com as mudanças na Universidade e na 
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sociedade. Frisamos, ainda, que nós, enquanto estudantes, nos momentos em que 

nos unimos para o bem coletivo e enfrentamos a dificuldades, saímos vitoriosos na 

busca pelos nossos direitos e interesses. Quando isso não ocorre, porém, temos a 

certeza de que amadureceremos e aprenderemos a lição e, partindo da derrota, 

buscaremos novos caminhos para chegarmos a uma nova solução.  
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ANEXO A 

 

Jornal Poeira (1ª Edição - Março/74) 
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ANEXO B 

 

Jornal Poeira (2º Edição - Abril/74) 
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ANEXO C 

 

Jornal Poeira (3ª Edição - Maio/74) 
 

 


