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Resumo: O trabalho visa a investigar as publicações elaboradas por diretórios acadêmicos de 
cursos de graduação da UFRGS, no contexto da ditadura civil-militar brasileira. Mobilizados 
desde o início da década de 1960, os estudantes da UFRGS tinham como um dos principais 
pontos de reivindicação a reforma universitária. Com o golpe de 1964, no entanto, e diante da 
repressão do governo autoritário, o movimento estudantil modificou sua forma de atuação.  
Dentre as formas de oposição adotadas pelos estudantes, as publicações dos órgãos de 
representação estudantil, por seu caráter de contestação e denúncia do governo autoritário e da 
forma pouco democrática como a reforma universitária estava sendo implantada, serviram como 
estratégias contra-hegemônicas, dentro de um espaço institucional. 
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Contestation and counter-hegemony: student press during the Brazilian 

dictatorship 
 
Abstract: This paper aims to investigate the press written by students groups at UFRGS, in the 
context of the Brazilian civil-military dictatorship. Mobilized since the early 1960's, the students 
at UFRGS have the university reform as one of the main points of their demands. After the 
coup-d'Etat in 1964, however, and in face of the authoritarian government's repression, the 
student movement changed its way of action. Among the ways of opposition adopted by the 
students, the student press, because of its contestation and denunciation properties of the 
authoritarian government policy and the non-democratic way the university reform was being 
implanted, served as counter-hegemonic strategies inside an institutional place. 
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Movimento e imprensa estudantis 

A análise da atuação do movimento estudantil brasileiro requer algumas 

considerações sobre o conceito de movimentos sociais. Segundo Gohn (2000), os 

movimentos sociais se constituem “na contracorrente das relações de dominação-

subordinação”, “vão e voltam segundo a dinâmica do conflito social, da luta social, da 

busca do novo ou reposição/conservação do velho. Esses fatores conferem às ações dos 

movimentos caráter reativo, ativo ou passivo” (GOHN, 2000, pp. 247-248). Para a 

autora: 

 
(...) os movimentos sociais sempre têm um caráter político (não confundir com 
partidário), que criam e desenvolvem um campo político de forças sociais na 
sociedade civil, contribuindo para seu desenvolvimento político. Eles politizam 
as demandas socioeconômicas, políticas e culturais, inserindo-as na esfera 
pública da luta política. Trata-se de coletivos que no processo da ação 
sociopolítica desenvolvem uma identidade, de forma que se apresentam como 
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atores coletivos. Ainda que alguns atores individuais possam se destacar mais, 
eles atuam como representantes e veículos de expressão dos movimentos e suas 
mensagens e ideologias são as dos movimentos (GOHN, 2000, p. 252). 

 

Neste trabalho, consideramos o movimento estudantil uma modalidade de 

movimento social, conforme a acepção utilizada por Gohn (2000). Bastante atuante no 

Brasil durante todo o século XX, os estudantes universitários e secundaristas, 

articulados ou não em torno de uma entidade, e por vezes associados a outros 

movimentos sociais, defenderam diversas campanhas de caráter político e social. Nas 

décadas de 1960 e 1970, o movimento estudantil esteve em permanente atividade, 

constituindo-se em uma importante força política. 

Apesar da aparente unidade e da identidade compartilhada, os estudantes não 

constituíam, contudo, um grupo homogêneo. Groppo (2007, p. 239) argumenta que, 

“mesmo com a constante presença da UNE, não se pode falar tranqüilamente de um 

movimento estudantil brasileiro, nem antes nem durante os anos 1960”. Para o autor, ao 

contrário, existiam vários movimentos estudantis, “pouco articulados entre si no tempo 

e no espaço, divididos regional e ideologicamente e defendendo interesses diversos”. 

Groppo compreende que “nos seus momentos de maior destaque e agitação, os 

movimentos estudantis tenderam a se comportar como 'ondas' nacionais de revolta, 

como em 1966 e 1968”, mas defende que “a direção efetiva e cotidiana das revoltas 

estava muito mais nas entidades estaduais, diretórios e centros acadêmicos que na 

própria UNE”. 

As publicações produzidas pelos estudantes, nesse período, mostravam suas 

pautas de lutas e reivindicações, e também, por vezes, as disputas internas existentes 

entre eles. Essas publicações podem ser caracterizadas como uma forma específica de 

imprensa periódica produzida pelos próprios estudantes ou pelos órgãos de 

representação discente, como grêmios estudantis, diretório central dos estudantes ou 

centros acadêmicos. Flávia Werle (2007, p. 83) conceitua a imprensa estudantil de 

instituições escolares como “uma imprensa constituída por grupos de alunos que, por 

curto período de tempo, estão na escola e que caracterizam, em seus escritos, 

ocorrências e imagens diretamente vinculadas aos atores ali presentes, e ao específico 

momento histórico institucional”. São produzidas na forma de informativos, boletins, 

jornais ou revistas, podendo apresentar uma certa periodicidade. 

Podemos ampliar este conceito também para os impressos produzidos pelos 

estudantes universitários durante a ditadura. Por serem publicadas pelos órgãos de 

representação discente, tais publicações serviam como canal de comunicação entre essas 



entidades e os demais alunos do curso ou faculdade. Normalmente, eram distribuídas 

aos estudantes pelo próprio órgão que as publicava, e apresentavam, em geral, as 

opiniões dessas entidades. Algumas publicações estudantis, como jornais e boletins, 

continuaram sendo publicadas por várias gestões. Contudo, pelo fato das gestões desses 

órgãos serem rotativas e estarem sujeitas a disputas entre grupos de estudantes rivais, 

nem sempre essas publicações mantiveram uma mesma orientação ideológica. Apesar 

de não alterar o nome do boletim ou jornal, a publicação adotava a orientação 

ideológica do grupo que assumia a gestão da entidade estudantil. 

 

O golpe de 1964, a educação superior e os estudantes durante a ditadura 

No início dos anos 1960, no contexto do governo João Goulart, de acirramento 

das lutas políticas e da mobilização social, o movimento estudantil, articulado através 

da União Nacional dos Estudantes (UNE), associou-se a outros movimentos sociais e se 

envolveu em diversas campanhas de caráter político e social. Um dos principais pontos 

de reivindicação estudantil, no entanto, nesse período foi a reforma universitária. Com 

o objetivo de promover o debate sobre o tema da reforma da universidade brasileira, os 

estudantes da UNE organizaram encontros congregando alunos de várias instituições 

universitárias e órgãos de representação discente1. Os estudantes criticavam a 

universidade brasileira tradicional, sua forma de acesso e sua composição social. Para 

eles, a estrutura universitária brasileira refletia os problemas sociais da realidade 

nacional. Propunham uma maior democratização do ensino, reforma no sistema de 

ingresso, e ampliação da participação discente, na proporção de 1/3, nos órgãos 

decisórios das instituições. Além disso, para os estudantes, a reforma universitária não 

poderia ser realizada de forma isolada, mas deveria estar integrada a um projeto mais 

amplo de reforma social. 

Com o golpe de 1964 e a instalação da ditadura, porém, o movimento estudantil 

modificou sua forma de atuação. Orientada ideologicamente pela Doutrina de 

Segurança Nacional (DSN), a ditadura colocava ênfase no binômio segurança e 

desenvolvimento. No aspecto da segurança interna, a doutrina alertava para a “ameaça” 

da infiltração do comunismo, através do “inimigo interno”. O caráter impreciso da 

“ameaça interna” ocasionou o aumento das atividades repressivas do governo e o 

desrespeito pelos direitos dos cidadãos. As estratégias de segurança adotadas tornaram-

                                                
1 Os encontros organizados pela UNE para debater a questão da educação superior, durante o governo 
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Nacional de Reforma Universitária, em Curitiba, em 1962; e o III Seminário Nacional de Reforma 
Universitária, em Belo Horizonte, em 1963. Ver Fávero (1995), anexos I, II e III. 



se técnicas que visaram a neutralizar ou eliminar toda e qualquer oposição ao governo 

(ALVES, 1985, pp. 40-41). 

Logo após o golpe, com a finalidade de ativar as forças repressivas e dar ao 

Estado o controle sobre áreas estratégicas (política, econômica e psicossocial), 

consideradas sensíveis de oposição, o governo pôs em prática um conjunto de medidas 

repressivas conhecido como operação limpeza. Tais práticas consistiam na instalação de 

Inquéritos Policiais Militares (IPMs), cassação de mandatos de parlamentares e 

afastamento de servidores de diferentes setores do funcionalismo público (ALVES, 

1985, pp. 56-65). 

Nas universidades, tal operação resultou na instalação de Comissões Especiais 

de Investigação Sumária (CEIS), composta por membros das próprias instituições com 

o objetivo de investigar e afastar professores, funcionários e estudantes. Várias 

universidades, como a USP, a UnB e a UFMG, foram invadidas por tropas ou 

submetidas à intervenção militar direta (ALVES, 1985, pp. 66-67). Além das 

intervenções e das práticas repressivas, o governo também fez uso de uma legislação 

específica para o campo educacional, com o fim de cercear a atuação do movimento 

estudantil e dos órgãos de representação discente dentro das instituições.2 

Na UFRGS, o então reitor, prof. Elyseu Paglioli, foi substituído pelo prof. Luiz 

Leseigneur de Faria, interinamente, e posteriormente pelo prof. José Carlos da Fonseca 

Milano, que permaneceu no cargo até 1968. Assim como nas demais universidades 

públicas, também foi instalada uma CEIS, responsável pelo afastamento de vários 

professores ainda em 1964. A FEURGS, principal órgão de representação estudantil da 

universidade no período, sofreu intervenção militar direta por 60 dias, e os demais 

órgãos de representação discente tiveram igualmente suas atividades monitoradas, 

inclusive com pessoas indicadas pelos interventores militares, designadas 

especificamente para este objetivo. 

Ainda no campo educacional, além das práticas repressivas impostas, o projeto 

de reforma universitária foi retomado, mas adaptado conforme os interesses do governo 

autoritário. O discurso pela democratização da educação, característico do período pré-

1964, foi substituído pela defesa da modernização do ensino. A reforma universitária 

passou a ser considerada como uma questão técnica, não mais como um problema 

social, como era considerada antes do golpe. Seguindo os preceitos da teoria do capital 

humano, o governo atribuía à educação um papel central como fator do 

                                                
2 A Lei Suplicy (Lei nº 4.464/64) e o Decreto Aragão (Decreto-Lei nº 228/67), que restringiam a atuação 
dos órgãos de representação estudantil e extinguia a UNE e demais associações, são exemplos dessa 
legislação. 



desenvolvimento econômico do país. De acordo com essa concepção funcionalista da 

educação adotada pelo governo, a reforma universitária deveria atender às demandas 

econômicas do país, provendo mão-de-obra conforme as necessidades do mercado de 

trabalho nacional. 

Segundo Romanelli (1985, p. 218), as práticas repressivas e a “modernização” 

do ensino faziam parte de uma mesma política praticada pelo governo. Eram 

complementares ao projeto educacional adotado durante a ditadura. As reformas foram 

aplicadas com a finalidade de reestruturar o sistema de ensino superior brasileiro, de 

forma a adequá-lo ao seu projeto de desenvolvimento econômico. Já as práticas 

repressivas foram impostas para garantir a exigüidade das reformas implantadas de 

forma centralizada pelo governo autoritário. 

 

Entre a sátira, a denúncia e a contestação: imprensa estudantil e contra-hegemonia 

Tanto a reforma universitária da ditadura e como as práticas repressivas 

aplicadas no campo da educação superior, a partir de 1964, repercutiram, 

evidentemente, na atuação dos estudantes e nas publicações dos órgãos discentes da 

UFRGS.3 Como referido acima, logo após o golpe, a universidade sofreu uma série de 

práticas repressivas que resultaram na substituição do reitor, no afastamento de 

professores e funcionários e na intervenção militar direta da FEURGS, por dois meses. 

Após a suspensão da intervenção pelo III Exército, em junho de 1964, o Conselho 

Universitário manteve pessoas designadas pelos interventores na FEURGS e nos demais 

órgãos de representação estudantil da universidade (CUNHA, 2007). 

A situação dos órgãos estudantis da universidade foram agravadas com a 

promulgação da Lei Suplicy (Lei nº 4.464/64), que regulava as entidades de 

representação estudantil, extinguia legalmente a UNE e as UEEs, e criava, em 

substituição, o Diretório Nacional de Estudantes (DNE), os Diretórios Estaduais de 

Estudantes e, nas universidades, o Diretório Central de Estudantes (DCE), como órgão 

legal autorizado, e os Diretórios Acadêmicos (DAs), para a representação nos cursos. 

Com esse ato, a FEURGS foi extinta e, em seu lugar, foi criado o DCE-UFRGS. 

A insatisfação com as práticas repressivas aplicadas na universidade não 

deixaram de ficar registradas nas publicações discentes. O Jornal do DCE da UFRGS, 

em março de 1966, publicou seu posicionamento em relação à Lei Suplicy. Para os 

estudantes, esse ato legal consistia em uma forma de intervenção do governo ao 
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estabelecer quais seriam os deveres e determinar quais as atividades que as entidades 

poderiam ou não realizar. Na avaliação da diretoria do DCE-UFRGS:  

 
A prerrogativa de estabelecer as finalidades de uma determinada associação é 
um direito inalienável, exclusivo da coletividade que compõe esta associação e 
que lhe garante representatividade. A finalidade da associação deve ser expressa 
em estatuto soberanamente formulado por aquela coletividade e nunca por uma 
entidade estranha a ela. Em nosso caso nenhuma outra pessoa jurídica estranha 
ao estudantado mesmo que constituída ou instituída no poder (como é o caso do 
MEC) poderia ter a atribuição de estabelecer as finalidades das entidades 
estudantis (ABC da Lei Suplicy, Jornal do DCE, março 1966, p. 2). 

 

Para os membros do DCE, a criação do DNE, em substituição à UNE, afastado 

do movimento estudantil, deixava de representar os interesses dos estudantes, fazendo 

desse órgão um prolongamento das ações do MEC: 

 
A lei suprime a entidade nacional de congregação, coordenação e representação 
dos estudantes brasileiros substituindo-a por um organismo (DNE) que 
“somente poderá se reunir nas férias para tratar de assuntos técnicos”. 
Originariamente afastado das bases estudantis, o DNE ao invés de representar 
os interesses dos estudantes junto ao MEC é um representante do MEC junto 
aos estudantes. Esta inversão parece nada significar para aqueles que assumiram 
a direção do DNE (ABC da Lei Suplicy, Jornal do DCE, março 1966, p. 2). 

 

A mesma matéria noticiava ainda o repúdio dos estudantes a essa lei nos outros 

estados brasileiros, como na Guanabara e em São Paulo, onde em consulta realizada aos 

estudantes desses locais, entre 80 e 90% dos estudantes, segundo o Jornal do DCE, 

haviam manifestado sua contrariedade a essa norma (ABC da Lei Suplicy, Jornal do 

DCE, março 1966). 

Da mesma forma que a legislação repressiva era repudiada nas publicações dos 

órgãos discentes, também a retomada da reforma universitária pelo MEC era noticiada 

nesses jornais. Como referido acima, o governo autoritário buscou adequar a 

reestruturação do sistema de ensino superior ao programa de desenvolvimento 

econômico adotado durante esse período. A aproximação do governo brasileiro (em 

especial dos militares) com o governo norte-americano proporcionou a assinatura de 

acordos entre o MEC e a agência norte-americana de desenvolvimento internacional 

(USAID). Esses acordos internacionais, que ficaram conhecidos como Acordos MEC-

USAID, tiveram ampla repercussão na imprensa tradicional brasileira e também no 

meio estudantil. 

Assim, na edição de março de 1967 do jornal O Coruja, publicado pelo Centro 

Acadêmico Franklin Delano Roosevelt (CAFDR), da Faculdade de Filosofia da 



UFRGS, os alunos dessa faculdade, apresentavam sua posição em relação aos Acordos 

MEC-USAID: 

 
Mais um acordo vem fazer com que americanos nos envolvam na sua 
estratégica e luta: manter sua influência, garantindo a América Latina como área 
de reserva e manter a hegemonia internacional através de “governos nacionais” 
(...). Partindo para formas de dominação que lhe assegurem a supremacia 
“político-ideológica e econômica – buscando a integração cultural da América 
Latina à potência do Norte, através da absorção dos valores e ideais estrangeiros 
impostos a nós pelos mais variados processos desde a propaganda através dos 
meios de comunicação de massa até a educação devidamente manipulada (A 
política educacional do governo, O Coruja, março 1967, p. 8). 

 

Na avaliação dos estudantes, com os acordos de cooperação técnica, a educação 

nacional era, uma vez mais, “solapada por interesses estrangeiros”. O CAFDR 

destacava o que considerava como os principais pontos do projeto de universidade 

imposto pelo governo: desligamento da realidade nacional; marginalização do povo de 

todas as esferas de decisão “como resultado e como garantia ao fortalecimento desta 

política de dominação externa e interna exercida do governo ditatorial-militar”; e 

“institucionalização da situação de mimetismo e dependência cultural” (A política 

educacional do governo, O Coruja, março 1967, p. 8). Na seqüência, o jornal 

denunciava: 

 
A universidade brasileira vai estar dentro dos padrões desejados pelos EEUU. 
Uma universidade que desenvolva uma formulação cultural de acordo com os 
interesses de uma política norte-americana para toda a América Latina. Tenta-
se, em última análise, uma universidade que seja um instrumento decisivo de 
dominação, na medida em que dentro dela educa-se uma elite dentro de uma 
visão ideológica, a mais adequada para aceitar e manter uma hegemonia 
econômica, política e cultural dos EEUU (A política educacional do governo, O 
Coruja, março 1967, p. 8). 

 

As manifestações de repúdio e as denúncias dos estudantes, no entanto, não 

estavam relacionadas somente aos atos legais e práticas repressivas do governo 

ditatorial. Também as medidas repressivas aplicadas dentro da universidade eram 

denunciadas e contestadas nos jornais estudantis. Em março de 1967, por exemplo, 

protestando contra uma intervenção imposta ao DCE pela Reitoria, os estudantes, após 

assembléia, ocuparam o Restaurante Universitário. A falta de diálogo entre a Reitoria e 

os estudantes, a iniciativa do reitor em chamar as autoridades para a desocupação do 

prédio e as suas declarações na imprensa tradicional local foram amplamente 

condenadas pela direção do CAFDR: 

 



Recusando-se a falar com os estudantes, o Reitor alegou na Justiça que os 
“cidadãos” invadiram o prédio da União, chegando mesmo ao absurdo de dizer 
que os estudantes haviam depredado o Restaurante, quebrado até mesas e 
cadeiras. O “educador” que não aceitou o diálogo, para o qual lhes eram 
fornecidas garantias que ele não dera, só se fez presente por ocasião do ATO 
DE FORÇA, realizado pela Polícia, Brigada, DOPS, e o Choque, que cumpriam 
a vontade do Reitor. (...) Os estudantes não permitirão que as paixões pessoais 
do Reitor venham terminar com seus direitos inalienáveis. A luta não é do 
presidente do DCE, diretoria somente. É de cada estudante (Estudantes 
defendem o que é seu, O Coruja, março 1967, pp. 4-5). 

 

Apesar das manifestações contrárias e dos protestos dos estudantes em relação à 

Lei Suplicy e aos acordos firmados com os Estados Unidos, nem estes nem aquela 

foram suspensos. Em 1967, o Decreto-Lei nº 228, que ficou conhecido como Decreto 

Aragão, complementar à Lei Suplicy, acrescentou novas normas e regulações para as 

atividades de representação estudantil. Este decreto tornava obrigatório o voto para 

escolha dos representantes nos diretórios acadêmicos, estabelecendo uma punição de 

suspensão por 30 dias para os alunos que não comparecessem. Ao mesmo tempo, 

tornava indireta a escolha para o DCE, através do colegiado formado por delegados dos 

DAs. E estabelecia ainda critérios de elegibilidade para os alunos que quisessem se 

candidatar a algum desses órgãos. 

Após a divulgação desse ato legal, diante da dificuldade em eleger 

representantes, alguns estudantes da UFRGS, articulados em um movimento 

denominado MUC (Movimento Universidade Crítica), criaram, em 1968, um órgão de 

representação alternativo ao DCE-UFRGS (oficial), o DCE-LIVRE, para o qual foram 

realizadas eleições diretas, como forma de protesto e boicote às normas ditadas pelo 

Decreto Aragão (DCE-LIVRE, s/d). 

A restrição e o cerceamento das atividades dos estudantes não impediu por 

completo a atuação do movimento estudantil. Além das manifestações escritas, 

publicadas nos impressos estudantis, passeatas, assembléias e ocupações de prédios das 

faculdades também consistiam em formas de contestação ao regime ditatorial e às 

práticas repressivas, e discordância com o modelo de universidade defendido pelo 

governo e o modo como a reforma universitária estava sendo imposta. 

A reestruturação da UFRGS, contudo, apesar dos protestos, não foi 

interrompida. Planejada ao longo dos anos 1965 e 1970, buscou aplicar as 

determinações impostas pelos atos legais da ditadura, como a Lei de Reforma 

Universitária (Lei nº 5.540/68) e normas complementares, adequando a estrutura 

universitária ao modelo estabelecido pelo governo. Com a aprovação pelo governo do 

plano de reestruturação da UFRGS em 1971, a reforma universitária passou a ser 



implantada, nos anos seguintes. A reestruturação resultou, entre outras modificações, na 

adoção do sistema departamental, em substituição ao sistema catedrático; no 

desmembramento da Faculdade de Filosofia em institutos (Física, Química, 

Matemática, Geociências, Biologia, Letras, Ciências Humanas) e nas faculdades de 

Educação, Psicologia e Biblioteconomia e Comunicação Social; na adoção do vestibular 

unificado; e na implantação do ciclo básico para os cursos de graduação. 

As mudanças e adaptações na estrutura dos cursos de graduação da UFRGS, e a 

alteração no vestibular foram criticadas nos jornais acadêmicos. A edição de novembro 

de 1972 do Universitário, jornal do DCE, repudiava o novo vestibular e o ciclo básico. 

Sobre o vestibular unificado, os estudantes se posicionavam: 

 
Já no segundo semestre de 71, recebemos uma surpresa: o Vestibular Unificado. 
Foi um corre-corre incomum. Ouvia-se falar de mil disparates e coisas 
desencontradas: inglês como língua única; física e estudantes de Clássico; 
matemática e normalistas; conhecimentos gerais e Contabilidade e Secretariado. 
Ah! Vai ver, é o trote que já vem adiantado! Mas não: era isso aí mesmo 
(Mobralóide, Universitário, novembro 1972, p. 3). 

 

Antes da reforma, o vestibular não era unificado. Cada escola ou faculdade 

executava seu exame de seleção correspondente ao curso de ingresso. Eram 

considerados aprovados todos os candidatos que atingiam a média mínima requisitada 

no exame. O número de vagas, contudo, nem sempre era suficiente para abrigar todos os 

candidatos considerados aprovados na seleção. Essa situação gerava a figura do 

“excedente”, ou seja, os candidatos considerados aprovados no exame de seleção, mas 

que não podiam ingressar nas universidades por falta de vagas. O vestibular unificado, 

classificatório e eliminatório, foi a alternativa encontrada pela ditadura para 

“solucionar” o problema dos excedentes. 

A implantação na UFRGS do 1º ciclo, ou ciclo básico, foi igualmente bastante 

questionada pelos estudantes nos jornais acadêmicos. Através dessa nova estrutura, 

todos os estudantes aprovados no vestibular deveriam cursar um número de disciplinas 

básicas, comuns a todos os cursos, que incluíam, entre outras, Estudos do Homem e 

Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB), o equivalente, no ensino superior, às matérias 

Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Política do Brasil (OSPB) da 

educação básica. Somente após a conclusão do ciclo básico, os estudantes ingressariam 

no curso de graduação. O problema deste sistema estava em que nem todos poderiam 

ingressar no curso optado no momento da seleção. Havia um limite de vagas e o que 

determinava a entrada ou não do estudante no curso era o seu desempenho no ciclo 

básico. O ciclo básico, denominado pelos estudantes de “Mobral”, em referência ao 



programa de alfabetização de adultos da ditadura, representava para os alunos um 

segundo “gargalo” para o ingresso nos cursos de graduação. 

Os alunos do ciclo básico da UFRGS chegaram a editar seu jornal acadêmico, o 

Mobral, e nele expressavam sua contrariedade em relação à nova estrutura curricular da 

graduação: 

 
Quase todos os [alunos] das Universidades de hoje, saíram de um curso 
secundário decadente ou então fizeram os “famosos” supletivos – mas a verdade 
é que todos saíram de uma “porcaria” – quando pensaram em uma 
Universidade, surgiu o Básico, diga-se de passagem uma outra “porcaria”. O 
Básico taí – para quem acreditar ou não – mais um fruto podre, da reforma 
injusta que está contaminando as universidades – e na UFRGS, como não 
poderia deixar de ser este frutinho já chegou trazendo muita dor de cabeça (e de 
barriga também) aos calouros que tem entrado nestes últimos anos. Menos da 
metade do pessoal que passou no vestibular tem sua vaga assegurada – e ali 
estão só para “encher o saco” e fazer número. Os outros (se heróis ou infelizes, 
não sei) são os que, além de “encher o saco”, vão “fundir a cuca” e se (...) 
(Tempo Perdido, Mobral, s/d, p. 9). 

 

Segundo os estudantes, o sistema do ciclo básico trazia “conseqüências 

desastrosas”, pois ao não conseguir a vaga para o curso de graduação pretendido, após 

ter cursado o básico, o estudante deveria optar por outro curso ou ser desligado da 

universidade. Quem não conseguia classificação para os cursos pretendidos, tinha que 

aceitar cursos de menor procura. Dessa forma, “gente que queria engenharia caiu em 

composição musical, medicina em odontologia, alguns que tinham odonto em primeira 

opção acabaram em filosofia ou agronomia” (Mobralóide, Universitário, 1973, p. 5). 

A preocupação manifestada pelos estudantes estava relacionada não apenas ao 

problema das vagas, mas igualmente à “atmosfera de competição permanente”, que 

gerava “desconfiança e desunião total, atrofiando o espírito crítico dos alunos” e 

estabelecendo “um estudo imediatista e despojado do espírito analítico, voltado 

unicamente para o sucesso nas provas dominicais, criando um permanente estado de 

tensão, insegurança e confusão” (Mobralóide, Universitário, 1973, p. 4). Diante dessa 

situação, os alunos perguntavam: “Quais as perspectivas para esses futuros 

profissionais? Produtos da Reforma Universitária, serão frustados ou incompetentes, por 

ter lhes sido roubada a liberdade na escolha da profissão” (Mobralóide, Universitário, 

1973, p. 5). Na avaliação dos alunos, era necessária a revisão desse sistema. Para isso, 

dirigindo-se aos estudantes, propunham: 

 
Achamos que você deveria saber como é que as coisas aconteceram. Agora 
você já sabe e vai sentir na prática. Converse mais com seus colegas sobre a 
universidade. Buscando soluções em conjunto, talvez possamos diminuir as 
dificuldades que nos foram impostas (Mobralóide, Universitário, 1973, p. 6). 



 

Ao criticar, contestar e protestar contra as práticas da ditadura na área 

educacional e contra a reforma universitária imposta nesse período, as publicações 

produzidas pelos estudantes exerciam um papel contra-hegemônico, no sentido utilizado 

por Gramsci (2007, pp. 36-46). Adotando uma perspectiva crítica em relação à situação, 

os alunos buscavam não apenas contestar tais práticas do governo aplicadas na 

universidade, como ainda informar o estudantado sobre o que estava acontecendo, 

manifestando sua contrariedade. Procuravam, ao expressar seu posicionamento, obter o 

apoio dos demais estudantes e, ao mesmo tempo, orientá-los para a prática, ou seja, para 

as ações que seriam tomadas para rechaçar as medidas a eles impostas. Os recursos 

utilizados nos jornais acadêmicos eram, contudo, bastante variados: notícias, charges, 

poemas e manifestos podiam ser empregados nos impressos, adquirindo o caráter de 

denúncia, de crítica, de sátira e de contestação. 

 

Considerações finais 

O movimento estudantil, bastante atuante no período pré-1964, associado a 

outros movimentos sociais, participou e organizou, no contexto do governo João 

Goulart, diversas campanhas políticas e sociais. Articulados em torno da UNE, os 

estudantes tinham como um dos principais ponto de reivindicação, nesse período, a 

reforma universitária. Com o golpe de 1964, contudo, os estudantes modificaram sua 

forma de atuação. A política educacional adotada pelo governo operava em dois 

sentidos: modernização e repressão. Logo após o golpe, práticas repressivas impostas 

pelo governo foram aplicadas no meio universitário. Tais práticas foram seguidas por 

uma legislação que tinha por objetivo restringir e conter a atuação dos estudantes dentro 

das instituições. A reforma universitária imposta a partir de 1964 diferia bastante do 

modelo reivindicado pelos estudantes. Estes, por sua vez, não deixaram de manifestar 

seu descontentamento com relação às práticas repressivas do governo, à forma 

autoritária e anti-democrática como a reforma universitária estava sendo imposta, e ao 

modelo de universidade que estava sendo adotado. 

As publicações produzidas pelos órgãos discentes, nesse período, expressavam 

esse descontentamento dos estudantes. As opiniões estudantis eram expressas de 

diversas formas: por meio de charges, crônicas, notícias, informes, manifestos, por 

vezes satirizando, por vezes protestando contra a política educacional adotada e as 

medidas impostas nas universidades. No entanto, como referido acima, apesar da 

aparente unidade, os estudantes não compunham um grupo homogêneo. As publicações 



expressavam as opiniões dos grupos estudantis que assumiam as gestões nos órgãos de 

representação. Embora essas opiniões fossem compartilhadas por uma porção 

significativa do corpo discente, não podemos ignorar a existência também de grupos 

estudantis que posicionavam-se a favor da ditadura, reproduzindo a ideologia do 

governo autoritário. Na medida em que, ao posicionar-se de forma crítica e manifestar 

sua insatisfação com relação ao regime, os estudantes contrários a ditadura, 

procuravam, através das publicações, obter o apoio dos demais alunos e orientá-los para 

a prática. Esses impressos exerciam uma função contra-hegemônica, pois buscavam 

formas de resistência não apenas em relação ao governo, mas igualmente em relação a 

esses grupos favoráveis ao regime, disputando com eles espaços e procurando derrotá-

los política e ideologicamente. 
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