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Entre o comunismo e o 
anticomunismo: a União 
Nacional dos Estudantes entre os 
anos de 1950 e 1956 

André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos 

Resumo: A União Nacional dos Estudantes (UNE), compreendida no recorte do 
presente artigo como entidade de representação e coordenação do movimento 
universitário, foi um canal de expressão de diversos grupos que agiram para que os seus 
repertórios fossem aprovados nas instâncias deliberativas da entidade. Isso significou 
tentativas de fazer com que essas demandas fossem compreendidas como pautas de todo 
o movimento universitário. Nesse sentido, o papel que a UNE desempenhou em nome 
dos estudantes em diferentes cenários não pode ser entendido fora das disputas político-
ideológicas, cisões e predominâncias no seu interior. Com essa interpretação, pretende-se 
apresentar um período praticamente esquecido nas análises sobre o movimento 
estudantil, principalmente entre 1950 e 1955, quando os estudantes udenistas e 
anticomunistas venceram as eleições dessa entidade e direcionaram as suas ações para um 
forte combate contra a influência e as ações que os comunistas então desenvolviam nos 
segmentos jovens e estudantis.  
Palavras-chave: União Nacional dos Estudantes, movimento estudantil universitário, 
Departamento Estudantil da UDN, comunismo, anticomunismo. 
 

 

Durante a primeira década após o final do Estado Novo, entre 1945 e 1955, as 

diretorias da UNE tiveram, em sua maioria, ativa participação dos universitários organizados 

no Departamento Estudantil na UDN (DE da UDN). Nesse período, os udenistas elegeram os 

presidentes da UNE nos Congressos Nacionais de Estudantes de 1945 e 1946 e, 

posteriormente, participaram ou presidiram as chapas que derrotaram os estudantes de 

esquerda para a direção dessa entidade entre os anos de 1950 e 1955.  
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A formação do DE da UDN esteve no contexto das preocupações expostas por 

Virgilio de Mello Franco, então secretário geral da UDN, após as eleições presidenciais de 

1945, em especial, com relação a estrutura partidária, na qual deveria haver esforço para 

“incorporar à vida ativa do Partido os dois milhões de eleitores que votaram no brigadeiro 

Eduardo Gomes1 e nas chapas da UDN” (FRANCO, 1946, p. 72).  

Para tanto, considerou-se a reestruturação do Partido, o que dentre outras medidas, 

significou desenvolver o serviço de arregimentação, organizar departamentos profissionais, 

proporcionar que os filiados tivessem maior acesso para votar e serem votados para os cargos 

de direção, escolher por voto dos filiados os candidatos aos cargos eletivos, organizar o 

sistema financeiro e o que pareceu ser o mais importante, definir um plano de ação para que a 

UDN também conseguisse atuar fora dos marcos do Estado.  

Com relação ao último ponto citado acima, entende-se, na acepção de Virgílio de 

Mello, que a UDN deveria manter sua atuação política para além das instâncias eletivas, 

movimento que deveria se pautar por sistematizar a divulgação dos debates da UDN em favor 

dos objetivos democráticos, organizar planos de assistência social, principalmente com 

relação à educação e à saúde, estudar os problemas brasileiros e criar núcleos de cultura 

política (Ibidem., p. 72-73).  

Nessa reestruturação, entre julho e agosto de 1946, quando se reuniu o Diretório 

Nacional da UDN, os grupos de universitários que tinham apoiado Eduardo Gomes para 

presidente e, ingressado nas fileiras da UDN, passaram a figurar como um setor de ação 

especializada do Partido e que tentou refletir em seu interior as demandas estudantis, com 

ênfase para o movimento universitário. 

A organização do DE da UDN esteve diretamente ligado aos estudantes que ocupavam 

ou haviam ocupado cargos nas entidades estudantis, dentre eles, destaca-se Ernesto 

Bagdocimo, presidente da União Universitária Pró Eduardo Gomes (UUPED) e presidente da 

UNE, Heraldo Lemos, membro da UUPED, secretário geral da UNE e representante 

universitário junto ao Diretório Nacional da UDN, e Jorge Loretti, também da UUPED, 

diretor da UNE e diretor da União Fluminense dos Estudantes - UFE (Diário de Notícias, 

15/06/1945 a 30/12/1945). Ainda entre 1946 e 1947, teria evidencia Maximiano Bagdocimo, 

Secretário Geral da UNE, dentre outros.  

                                                 
1 Eduardo Gomes foi candidato à presidência da República pela UDN, em 1945, sendo derrotado pelo general 

Eurico Dutra. 



 

Anais do V Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina 
“Revoluções nas Américas: passado, presente e futuro” 

ISSN 2177-9503 
10 a 13/09/2013 

 

GT 9. Pensamento da direita e chauvinismo na América Latina 15 

O crescimento organizacional do DE da UDN pareceu ter sido rápido em algumas 

regiões. Tomando por base o Distrito Federal, na primeira lista de oficialização dos 

departamentos locais, em outubro de 1946, constaram mais de trinta estudantes udenistas com 

cargos na estrutura dos DEs, principalmente na Universidade do Brasil e na Universidade 

Católica (Diário de Notícias, 01/10/1946 a 20/12/1946; Correio da Manhã, 01/10/1946 a 

20/12/1946). Com relação a sua estruturação no cenário nacional, na sua I Convenção 

Nacional, realizada em julho de 1947, havia estudantes representando os Departamentos 

Estaduais de dez Estados, além do Distrito Federal, que foram: Amazonas, Paraíba, Ceará, 

Alagoas, Sergipe, Santa Catarina, Estado do Rio, Minas Gerais, Goiás e São Paulo (Diário de 

Notícias, 22/07/1947, p. 06; 24/07/47, p. 08). Dois anos mais tarde, na reunião do Conselho 

do DEN, realizada em São Paulo, no ano de 1949, constou a organização dos departamentos 

estaduais do Piauí, da Bahia, do Paraná e do Rio Grande do Sul, e na reunião de 1950, os 

estudantes udenistas já possuíam alguma organização também nos Estados do Espírito Santo, 

Mato Grosso e Rio Grande do Norte (Correio da Manhã, 11/05/1950, p. 01), chegando, 

assim, a ter presença organizada em dezessete Estados e no Distrito Federal. 

No entanto, a participação do DE da UDN no interior do movimento estudantil e nas 

diretorias da UNE não seguiu um sentido linear, pois assim como é possível encontrar “várias 

UDNs” (ver BENEVIDES, 1981) no interior desse partido, também é possível encontrar 

diferentes práticas e tendências entre os estudantes udenistas. Essas diferenças foram pautadas 

predominantemente na cisão entre os universitários udenistas que se dedicaram a defesa da 

liberdade de pensamento, organização e reunião e, aqueles que priorizaram as práticas 

anticomunistas, significado como defesa e resguardo da democracia por esses estudantes.   

Nesse sentido, entre os períodos de 1945/46 e 1950/55, há características bastante 

distintas na ação dos udenistas e nas posições que esses expressaram pelas entidades 

estudantis. No primeiro momento, a UNE esteve sob o comando dos estudantes mais 

próximos aos setores liberais da UDN, que tentaram imbuir no movimento universitário a 

desconfiança com relação a Getúlio Vargas, movimentos pela consolidação democrática e da 

defesa da Constituição, da lei e da ordem. Os udenistas também priorizaram repertórios 

voltados para as questões específicas do campo educacional, das artes, dos problemas 

econômicos dos estudantes e da estrutura do próprio movimento, aspectos que coexistiram 

com passagens marcadas por reservas com relação ao governo do General Dutra e protestos 

sociais contra a carestia. Em suma, estudantes que em suas relações com as outras forças 

políticas atuantes no interior do movimento universitário privilegiaram a busca pela realidade 
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democrática do primeiro Programa da UDN, que prezou pelo exercício efetivo das liberdades 

“de pensamento em todas as suas formas de manifestação, de reunião, de associação, de 

ensino, de religião e de culto, e de organização partidária e sindical” (Programa da União 

Democrática Nacional – 1945 apud CHACON, 1985, p. 435).  

 Quanto ao segundo período, a UNE emergiu conduzida por organizações 

anticomunistas, posição que foi inexoravelmente expressa pela entidade entre os anos de 1950 

e 1953, mas que se tornou menos rígida a partir de 1954. Nesse segundo período, a 

participação dos udenistas foi ativa, mas sob a influência exasperada dos estudantes 

anticomunistas, que em disputa no interior do DE da UDN, assumiram o controle das 

articulações contra as esquerdas universitárias. Assim, percebe-se a influência dos setores 

anticomunistas que atuaram no interior da UDN sobre parte da sua militância estudantil, o que 

foi oficialmente expresso no Programa da UDN de 1957, quando da busca pela realidade 

democrática baseada na liberdade, se passou para a interpretação de que a defesa da 

democracia “implica combate tenaz ao comunismo” (Programa da União Democrática 

Nacional – 1957 apud CHACON, 1985, p. 441). 

Dentre as organizações anticomunistas que passaram a se organizar no interior do 

movimento universitário na segunda metade da década de 1940 e atuaram em aliança, em 

paralelo ou que envolveram os mesmos militantes do DE da UDN, destaca-se a Aliança 

Libertadora Acadêmica (ALA), a Coligação Acadêmica Democrática (CAD) e a Frente da 

Juventude Democrática (FJD). 

A ALA foi organizada no interior da Faculdade Nacional de Direito a partir de 1947 e, 

segundo declaração de Valdo Ramos Viana, um dos membros da organização entre 1947 e 

1948 e, seu presidente entre 1949 e 1950, o grupo se estruturou a partir da identificação da 

“ofensiva de caráter comunista naquele estabelecimento de ensino superior [na Faculdade 

Nacional de Direito] (A Manhã, 23/04/1949, p. 07). Ainda segundo Ramos Viana, esse era um 

movimento pernicioso promovido pelos vermelhos, o que fez com que a ALA se atribuísse o 

papel de “expurgar os comunistas não só do Centro Acadêmico Candido de Oliveira, como 

das demais Faculdades, da União Metropolitana dos Estudantes, da União Nacional dos 

Estudantes e do Diretório Central de Estudantes [da Universidade do Brasil]” (O Globo, 

12/04/1949, p. 01-12).  

 A CAD foi um movimento interpartidário que surgiu em 1949, no Distrito federal, e 

contou com adesão de estudantes udenistas radicais e da direita independente com o objetivo 

comum de combate à influência e ação dos universitários de esquerda ou comunistas nas 
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entidades estudantis. De acordo com o manifesto de fundação da organização, a CAD se 

denominou como uma reação dos estudantes democratas “em conseqüência da ação 

perturbadora desenvolvida por agitadores conhecidos que procuram transplantar para as 

entidades de classe [estudantis] ideologias perniciosas e partidarismos” (Diário Carioca, 

21/05/1949, p. 03).  

Essa ampliou os seus objetivos regionais na tentativa de liderar um movimento de 

âmbito nacional de depuração das entidades estudantis. Isso possibilitou que a CAD chegasse 

a receber verbas oficiais (Diário Oficial da União, 21/03/1950, Suplemento II, p. 2439) e 

empenhasse os seus diretores em viagens ao Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Estado do 

Rio, Minas gerais, Ceará e Pernambuco com o objetivo de angariar apoio e formar uma frente 

nacional de estudantes anticomunistas. No entanto, a CAD não conseguiu ampliar os seus 

quadros militantes e nem angariar apoios que a fortalecessem. Além disso, a organização 

enfrentou resistência e ataques acirrados de quase todos os lados. 

A primeira reação à CAD aconteceu logo após a sua fundação, ainda no mês de maio 

de 1949, quando o DE da UDN recebeu denúncias de que a organização seria a autora de atos 

violentos, brigas e discussões em eleições, assembleias e reuniões estudantis no Distrito 

Federal. A resposta surgiu em uma reunião do DE da UDN/DF realizada maio de 1949, 

quando foi deliberada a demissão dos cadistas e udenistas Zilmar Madeira de Matos e João 

Jacinto do Nascimento dos cargos que ocupavam no Departamento (Diário de Notícias, 

01/06/1949 a 10/06/1949; 20/09/1949 a 25/09/1949). Em seguida, o DE da UDN continuou 

dificultando a permanência dos cadistas no interior do Departamento, até que na III 

Convenção dos Estudantes Udenistas do Distrito Federal, realizada em setembro de 1949, foi 

divulgado que a resolução “que consistiu em expulsar de seus quadros estudantes filiados ao 

partido, mas pertencentes á Coligação Acadêmica Democrática” (Departamento Estudantil da 

UDN. Diário de Notícias, 25/09/1949). 

Após a desmobilização da CAD, entre o final de 1949 e início de 1950 e de parte dos 

seus militantes terem perdido qualquer influência pessoal que possuíam no interior de suas 

faculdades, a organização inspirou o surgimento de outras organizações anticomunistas. 

Nesse sentido, Valdo Viana Ramos, então membro da ALA e da CAD, deu continuidade aos 

ideais cadistas por meio de uma nova e obscura organização, estruturada entre 1950 e 1951: a 

FJD. A FJD se manteve atuante até 1964 e foi a organização de combate aos comunistas entre 

a juventude mais importante dos anos de 1950 e 1960, tempo em que protagonizou cenas de 

violência, provocou a prisão de estudantes estrangeiros acusados de comunismo e insistiu em 
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denúncias exasperadas pela criminalização dos universitários de esquerda e por intervenções 

policiais e jurídicas no interior do movimento estudantil.  

 Também é importante citar Paulo Egydio, vigoroso articulador dos estudantes 

anticomunistas no Congresso da UNE de 1950, quando as esquerdas foram derrotadas. A sua 

figura é controversa nos trabalhos publicados sobre o movimento estudantil, pois geralmente 

a sua militância está relacionada à CAD, assim como foi suspeito de ter recebido orientação e 

financiamento do Departamento de Estado dos EUA (MARTINS FILHO, 1987; MENDES 

JUNIOR, 1982; POERNER, 1995; SILVA, 1989). No entanto, é possível encontrar 

manifestações públicas de Egydio contra a CAD, como na sua assinatura no manifesto do 

Conselho do DCE da Universidade do Brasil, que condenou uma suposta rearticulação dos 

cadistas em meados de 1950 e lembrou que a CAD havia sido uma “organização de caráter 

policial infiltrada no meio estudantil [...] repudiada unanimemente no XII Congresso [da UNE 

em 1949]” (Diário de Notícias, 01/07/1950, p. 04.). Pelas informações que foram encontradas 

e pelos depoimentos de Paulo Egydio, as suas relações passaram prioritariamente por Carlos 

Lacerda, mas sem que o estudante fosse filiado à UDN. 

 Em conjunto, esses grupos e organizações se empenharam com força em movimentos 

para que os estudantes ligados aos partidos e movimentos de esquerda fossem excluídos das 

entidades estudantis e dos seus movimentos, o que se tornou mais forte a partir da 

reorganização da União da Juventude Comunista (UJC), em 1950. 

 A Juventude Comunista (JC) possuiu organizações próprias para as ações nos 

segmentos jovens em diferentes períodos. A primeira foi a Federação Brasileira da Juventude 

Comunista (FBJC), que se manteve organizada entre 1927 e 1937, quando foi dissolvida pelo 

Partido Comunista do Brasil (PCB). Em segundo, durante o período de legalidade do PCB, o 

Partido organizou a UJC, que teve breve existência no ano de 1947, pois depois de ter sido 

oficializada, foi colocada na ilegalidade pelo governo do general Dutra. Posteriormente, a 

UJC foi reorganizada em 1950, se mantendo ativa até  1957.  

A reorganização da UJC aconteceu no contexto do lançamento do programa da Frente 

Democrática de Libertação Nacional (FDLN), em agosto de 1950. A FDLN consolidou a 

política do PCB elaborada a partir de 1948, que abandou a perspectiva da União Nacional 

pela radicalização revolucionária. (REIS, 2007, p. 81; Voz Operária, 05/08/1950, p. 03).  

 Com relação as pautas mais contextualizadas nas demandas da juventude, o programa 

da FDLN defendeu o ensino gratuito a todas as crianças entre 7 e 14 anos de idade, redução 

de todas as taxas e impostos que pesavam sobre o ensino superior, trabalho para a juventude 
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após o término dos estudos e apoio e estímulo à atividade científica e artística de caráter 

democrático (Voz Operária, 05/08/1950). No entanto, segundo foram expressas por Luis 

Carlos Prestes, as tarefas da juventude eram mais amplas e deveriam ser norteadas pelo 

programa da FDLN, principalmente pelas lutas contra a guerra imperialista, o que deveria 

levantar e unir toda a juventude brasileira, o progresso social, sem latifúndios e grandes 

capitalistas apoiados por políticos “venais”, e pela independência nacional frente ao 

imperialismo (Voz Operária, 05/08/1950, p. 03). Assim, a UJC foi reorganizada para que 

essas tarefas fossem realizadas, assim como, para superar a precariedade e organizar os 

segmentos juvenis nacionais, pois “com o apoio de milhões de jovens lutando ativa e 

decididamente sob [a] direção da classe operária, [poderia] o povo brasileiro conquistar a 

vitória contra seus opressores e exploradores” (Voz Operária, 11/11/1950, pp. 06-07), pois a 

juventude contaria com energia, dinamismo e com entusiasmo criador, o que significaria uma 

das forças mais importantes na luta pela libertação nacional2. 

Dentre suas ações, a UJC deveria se dedicar prioritariamente a promoção dos 

movimentos antiguerreiros e de defesa da paz internacional entre os jovens, o que deveria ser 

o instrumento de ligação e de mobilização de todos os jovens brasileiros. Além disso, coube a 

UJC promover e apoiar União Internacional dos Estudantes (UIE) no Brasil e organizar as 

delegações brasileiras aos Festivais Internacionais da Juventude e dos Estudantes Pela Paz e 

Amizade, organizados pela própria UIE e pela Federação Mundial da Juventude Democrática 

(FMJD), ambas organizações ligadas ao Bloco Socialista3. 

Ao mesmo, em 1950, os movimentos dos estudantes anticomunistas que se reforçaram 

no decorrer de 1949 derrotaram as esquerdas no XIII Congresso da UNE e se viram 

representados na diretoria da entidade. Esse novo grupo dirigente emergiu inspirado pelos 

objetivos de derrotar a influência dos universitários esquerdistas e comunistas nos meios 

estudantis, o que foi traduzido em ações para desfiliar a UNE da UIE, tido como uma agente 

internacional do comunismo, e tentar evitar a participação das entidades universitárias nos 

                                                 
2 Comitê Nacional do PCB sobre a reorganização da União da Juventude Comunista. 
3 A FMJD tem origem no Conselho Mundial da Juventude (CMJ), que foi organizado para reunir as juventudes 

antifascistas durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro encontro desse Conselho aconteceu em Londres, 

onde representantes de 29 países se reuniram, em 1942. Já em 1945, ainda em Londres, o CMJ aprovou a 

fundação FMJD. No entanto, logo nos primeiros momentos da sua existência os países que não faziam parte do 

Bloco Socialista promoveram uma saída em massa da FMJD, que acabou por se tornar um espaço importante de 

atuação para as juventudes socialistas e comunistas. Ao mesmo tempo em que foi realizado o encontro da CMJ, 

de 1945, aconteceu a Conferência Internacional de Estudantes, que deliberou a realização do Congresso 

Internacional de Estudantes, para o ano seguinte, no qual se decidiu pela fundação da entidade. A UIE passou 

pelo mesmo processo que FMJD, mas as campanhas anticomunistas parecem ter lhe feito mais oposição. Os 

norte-americanos chegaram a organizar uma entidade internacional em aposição a UIE, denominada COSEC. 

Voz Operária, 16/07/1955, pp. 06-07; http://www.stud.uni-hannover.de (consulta realizada em 30/11/2012).  

http://www.stud.uni-hannover.de/
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eventos da FMJD (BACELLOS, 1997, p. 24-30; MARTINS, 2007, pp. 65-90; Diário de 

Notícias, 15/07/1950 a 15/08/1954).  

Nesse sentido, o realinhamento da UNE abriu simultaneamente quatro frentes de 

combate diretas aos jovens comunistas: vetar a sua influência e expansão nos meios 

universitários; denunciar os Festivais da FMJD como um evento promovido pelos comunistas 

para arregimentação dos jovens; denunciar a linha político-ideológica e se desligar da UIE e; 

inerente ao conjunto dessas ações, denunciar os movimentos pela paz liderados pela URSS no 

contexto da Guerra Fria e sanear os meios universitários da presença dos comunistas. 

Com esses objetivos, o primeiro desses embates aconteceu quase em simultâneo com a 

reorganização da UJC. Em novembro de 1950, ao tempo que o PCB relembrava o levante 

armado de 1935 – a Intentona –, a UNE publicou uma proclamação em que partilhou das 

homenagens em memória aos militares que foram mortos “lutando contra aqueles que, hoje 

fingindo defender a paz e a democracia, sempre tiveram por norma a ação violenta e a 

subversão e por objetivo a implantação de um regime essencialmente totalitário” (A Noite, 

27/11/1950, p. 06.). Além da UNE, a UME e diversos centros e diretórios acadêmicos seguiram 

no mesmo sentido.   

As proclamações dessas entidades foram imediatamente respondidas pelo jornal 

Imprensa Popular, órgão pelo qual se expressava o PCB, que, logo no dia seguinte, afirmou 

que “esses energúmenos fascistas, que assaltaram as diversas direções da UNE e da UME 

temporariamente, não representam de modo algum a combativa, patriótica e democrática 

juventude das escolas brasileiras” (Imprensa Popular, 28/11/1950, p. 03.).  

A resposta do PCB representou o rompimento e uma declaração de combate à 

orientação dessas entidades. Já com relação à UJC, o início do movimento de massas que se 

pretendia dirigir, começou desfalcado e combatido pela entidade nacional dos estudantes e 

pela UME, ou seja, pelas duas principais entidades estudantis do Brasil.  

O confronto entre os jovens comunistas e os anticomunistas em torno do movimento 

universitário continuou nos anos seguintes. Ainda em 1951, convidado pelo grupo dirigente 

da UNE, Carlos Lacerda apresentou uma conferência durante o XIV Congresso da entidade, 

na qual se iniciou, na prática, a campanha para que a entidade brasileira se desfiliasse da UIE, 

o que se concretizou no XV Congresso em 1952. A desfiliação da UNE junto à UIE foi um 

golpe significativo contra os jovens comunistas.     

Ao lado da campanha pela desfiliação junto da UIE, os movimentos contra a FMJD e 

o seu III Festival Mundial, que aconteceria em Berlim Oriental, também foram intensos. 
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Assim, no decorrer de 1951, UNE também voltou suas baterias contra a FMJD e contra o 

Festival Mundial de Berlim, e publicou uma nota intitulada “estudantes e a pomba branca da 

paz”, pela qual declarou que após  

 

estudo de pesquisas e observações chegou à conclusão de que o Festival da Juventude 

tinha sua origem no Partido Comunista, ora fora da lei no Brasil. Para tal, promoveu 

através de notas pela imprensa e debates públicos no sentido de esclarecer à nossa 

mocidade do perigo que representava o malfadado Festival (Diário de Notícias, 

31/08/1951, p. 02).         

 

Nesse sentido, a nota da UNE defendeu que apesar de o movimento que estava 

mobilizando os jovens brasileiros para o Festival ser carregado de slogans como paz, alegria, 

jogos, literatura e arte, na realidade, era carregado de ódio (Ibidem).  

Posteriormente, durante a realização do III Festival de Berlim, a UNE e as 

organizações anticomunistas que o combateram ainda conseguiram, em uma situação 

aparentemente inusitada, grande repercussão na imprensa.  

A ocasião teve início quando um grupo de estudantes universitários da Bahia, no 

decorrer do Festival, passou para o lado Ocidental da Alemanha e procurou a Embaixada 

Brasileira, alegando ter fugindo4 da “Cortina de Ferro” e do próprio Festival, que teria 

proferido insultos ao Brasil durante os seus debates. A notícia da “fuga” chegou rápido aos 

meios universitários e repercutiu com força na imprensa, o que foi apresentado como sinal da 

tomada de consciência de alguns estudantes que, ludibriados, haviam percebido os males e as 

intenções dos comunistas.  

No retorno ao Brasil, o grupo foi recebido no aeroporto do Galeão pelo representante 

do Ministério da Educação, Simões Filho, por representantes da UNE, do DCE da 

Universidade do Brasil, da ALA, da FJD e da União Brasileira dos Estudantes Secundários 

(UBES), o que acabou se transformando em um comício anticomunista improvisado (Diário 

de Notícias, 11/09/1951, p. 01). Em seguida, o grupo foi recebido pelo presidente Getúlio 

Vargas, ocasião em que narraram a suposta fuga. Já no início da noite, participaram de um 

comício nas escadarias do Teatro Municipal, na Cinelândia, organizado pela FJD, pela UNE e 

pela ALA, no qual também participaram representantes do Governo Federal (Diário da Noite, 

05 a 13/09/1951; Diário Carioca, 05 a 13/09/1951). Os estudantes do grupo foram tomados 

                                                 
4 A versão da fuga foi considerada contraditória por diferentes grupos, jornais e entidades estudantis por conta de 

argumentos equivocados do grupo de baianos, pois os estudantes teriam procurado a Embaixada antes do início 

do Festival.  
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como exemplo dos inocentes enganados pelos comunistas e “prova” de que os objetivos do 

Festival eram nocivos aos estudantes e a juventude em geral.     

 A repercussão que a “fuga” dos estudantes conseguiu na imprensa e os atos públicos 

que aconteceram, colocaram os posicionamentos da UNE e das organizações anticomunistas 

em evidência, o que parece ter dado fôlego aos seus movimentos.  

É representativo para se perceber a exasperação em que se transformou esse tema nos 

meios universitários, as campanhas que aconteceram no interior da Faculdade Nacional de 

Medicina, conforme narradas pela estudante Elza Puretz, ao jornal Imprensa Popular 

(04/11/1951, p. 02.). Segundo a estudante, ao retornar do III Festival, foi recebida com 

acusações e protestos, que teriam sido motivados por uma entrevista data pela estudante a um 

jornal durante a sua estada em Berlim, na qual defendeu ser partidária da paz e que a guerra 

agravava a situação da juventude brasileira.  

Entre os anticomunistas, essa declaração foi considerada “impatriótica”, o que fez com 

que o grupo convocasse os alunos da Faculdade para que se retirarem das aulas quando a 

estudante retornasse de Berlim, além da impressão e da distribuição de manifestos contra a 

estudante, a sua declaração e contra o próprio Festival. A campanha dos anticomunistas se 

estendeu por alguns dias e acabou envolvendo professores, que possibilitaram espaço em suas 

aulas para que o grupo se pronunciasse e o enterro simbólico da estudante, que percorreu em 

passeata as ruas entre a Praia Vermelha e o Centro da cidade.  

Já no entendimento de Elza Puretz, os membros desse grupo seriam “policiais” que 

teriam por objetivo “introduzir no seio da juventude métodos nazistas [e] impor o terror 

áqueles que sentindo-se livres para expressar suas opiniões, nunca se [intimidavam] diante de 

falsos estudantes” (Ibidem). O movimento contra Elza Puretz, apesar de ser um exemplo 

isolado, representa bastante o clima e as posições mais gerais expressas em parte significativa 

do movimento universitário dos primeiros anos da década de 1950. 

Nesse contexto difícil para os jovens comunistas, a UJC buscou construir novos 

horizontes para a sua ação. Nos meios estudantis, a ênfase recaiu sobre os estudantes 

secundários, que se voltaram com força contra os aumentos das taxas escolares, na denúncia 

da precariedade e má orientação do ensino, na falta de vagas nas escolas e por descontos nas 

atividades de diversão e no transporte. Por outro lado, a UJC também buscou construir 

espaços próprios para inserir a militância dos seus quadros e tentar colocar em prática os seus 

objetivos, terminando por organizar a Federação da Juventude Brasileira (FJB), organização 

publicamente sem ligações partidárias que teve sua fundação oficial com a Conferência 
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Nacional de Defesa dos Direitos da Juventude, realizada sob a liderança dos jovens 

comunistas no início de 1953.  

Quanto a UNE, as suas ações no campo do anticomunismo prosseguiram com força 

até 1954, quando os estudantes socialistas e comunistas passaram a reconquistar algum 

espaço na sua orientação. Ainda no XVII Congresso, em julho desse ano, a proposta pelo 

retorno das relações diplomáticas entre Brasil e URSS conseguiu maioria para ser aprovada 

na Comissão de Problemas Nacionais do Congresso da entidade, o que foi considerado uma 

vitória importante, pois “dessa forma o clamor dos jovens estudantes, parcela importante da 

mocidade brasileira, se junta à exigência vigorosa dos mais diversos círculos políticos e 

econômicos” (Voz Operária, 07/08/1954, p. 10). Nesse sentido, o período compreendido entre 1954 

e 1955, pareceu ter marcado reviravoltas, tanto no interior na UNE, quanto na orientação dos 

estudantes comunistas, que passaram a priorizar novamente as ações nos meios universitários 

e admitir alianças mais amplas no interior desse movimento. 

Conforme afirmou Zuleila Alambert (Novos Rumos, 01/07/1960, p. 12)
5, o período 1950-

1954 havia sido desastroso para os universitários comunistas, pois frente à impossibilidade de 

se construir movimentos mais amplos e de longo prazo nesse setor, em detrimento da 

orientação do PCB, “retirávamos nossos companheiros estudantes do meio em que deveriam 

viver para fazê-los trabalhar nas portas das fábricas ou nos bairros como meros grupos de 

agitação” (Ibidem). Ao mesmo tempo, a tentativa de se formar, no imediato, as frentes que 

deveriam participar do movimento de libertação nacional, além de ter isolado os comunistas, 

teria cindido todo o movimento universitário em duas alas: os comunistas e os grupos que 

aceitavam a sua orientação, e o restante, considerado reacionário.   

Ainda conforme Alambert, os universitários, então, teriam formado o primeiro grupo 

dentre os movimentos de juventude que questionaram as orientações do Partido e, 

efetivamente, deixaram de segui-las a partir de 1954. A partir de então, os universitários 

comunistas se dedicaram a um movimento que priorizou as alianças com diversos 

agrupamentos de oposição as diretorias da UNE que atuaram no período, o que deu origem a 

Frente Única, pautada no nacionalismo e na democracia. Essa nova orientação teve 

efetividade logo no seu início, tanto por ter possibilitado que os comunistas acomodassem as 

suas pautas no interior da UNE, no decorrer de 1954, quanto pelos movimentos de unidade 

                                                 
5 ALAMBERT, Zuleika. “A Declaração de 1958 e o trabalho entre os estudantes”. Zuleika Alambert atuou no 

corpo dirigente da UJC durante os anos de 1950, na qual se dedicou ao movimento universitário. Em 1954, 

compôs o Comitê Central do PCB e a partir de 1956, exerceu influência na orientação dos universitários 

comunistas que participaram da Frente Única Estudantil, movimento que venceu eleições estudantis até entre 

1956 e 1963.  
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que começaram a se desenhar no interior de diversas faculdades e conseguiram impor derrotas 

importantes aos anticomunistas. 

Ao mesmo tempo, também ocorreram redefinições dos predomínios ideológicos no 

interior do DE da UDN. Nesse sentido, o XVII Congresso da UNE, realizado em julho de 

1954, terminou por isolar os anticomunistas mais radicais, em detrimento a ascensão, 

novamente, dos militantes udenistas mais identificados com os seus setores liberais e mais 

tolerantes em relação aos estudantes de esquerda, o que se consubstanciou na vitória de 

Augusto Cunha Neto para presidente da UNE. Cunha Neto era descendente de uma família 

udenista mineira, conselheiro do DE da UDN/SP e presidente do DE da UDN da Faculdade 

de Direito do Largo São Francisco e foi lançado pela União Estadual dos Estudantes (UEE) 

de São Paulo para presidente da UNE. 

No discurso de posse de Cunha Neto, os ideais de depuração do movimento 

universitário, expressos até então com força pelos udenistas anticomunistas, foi substituído, e 

esteve de acordo com movimentos de unidade almejados durante o Congresso. Segundo 

afirmou Cunha Neto:  

 

Minha gestão, será portanto estudada e planejada em comum acordo com todos os 

líderes nacionais. Posso, porém, lhes assegurar que procurarei pautar-me sempre 

dentro dos princípios democráticos e cristãos que nos irmanaram de norte a sul do 

País. Será por mim pregada e defendida a indiscriminação política e será levada em 

conta a condição primeira de universitário de toda e qualquer pessoa e não o seu 

credo político (grifo nosso). Todavia, repudiarei sempre e de maneira mais positiva e 

mais simples tentativa de envolvimento de toda e qualquer ideologia política que vise 

transformar a União Nacional dos Estudantes em simples porta voz político e mero 

joguete de mãos habilidosas, sejam elas subversivas ou parasitárias. Dentro dessas 

diretrizes espero contar com o apoio unânime da classe universitária, que sempre tem 

sabido, nos momentos mais difíceis para o País, assumir a responsabilidade que lhe 

cumpre, tomando a liderança da luta contra tudo que não for decente (O Estado de S. 

Paulo, 03/08/1054, p. 15). 

     

 O discurso do novo presidente da UNE significou a inversão das considerações que se 

fizera sobre os estudantes comunistas ou de esquerda a partir da segunda metade dos anos de 

1940. Se nesse período predominou a tentativa de anular a condição de estudante em 

detrimento das crenças políticas, o XVII Congresso fez emergir pela posição da maioria dos 

universitários, novamente, a condição de estudante como parte da UNE e das suas lutas, sem 

que as suas crenças ocupassem o primeiro plano como motivo de exclusão ou de 

fracionamento do movimento universitário.  

Ainda é importante acrescentar que, ao ponto que a eleição de Cunha Neto e o 

norteamento da UNE para reunir os estudantes em torno dos seus repertórios representou 
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pontos de unidade no conjunto do movimento, construiu cisões com o grupo que até então 

sustentava as diretorias da UNE contra as esquerdas. As narrativas nesse sentido se referem a 

cisão entre a diretoria da UNE liderada por Cunha Neto e os grupos estudantis que 

pretenderam situar a UNE nos movimentos golpistas contra Vargas, com os quais Cunha Neto 

rompeu nos primeiros momentos de seu mandato. Segundo Artur Poerner (1995, pp. 170-

171), o novo presidente da entidade teria se recusado a colaborar com o movimento contra 

Getulio Vargas. A partir de então, Cunha teria proporcionado espaços e se amparado nos 

grupos oposicionistas, que apesar de terem sido derrotados no ano seguinte, esboçaram um 

movimento de unidade com o intuito de recuperar a direção da UNE e outras entidades 

estudantis.  

No entanto, a ofensiva dos estudantes de esquerda contra os anticomunistas teve início 

efetivamente a partir do início de 1955, quando um grupo de universitários conseguiu uma 

gravação de um suposto diálogo entre o presidente da UME, Otaviano Nogueira Filho, que 

era apoiado pelos udenistas anticomunistas e ligado a FJD, e um agente policial do DOPS. 

Por esse dialogo, se tentou tornar evidente a colaboração do núcleo orientador da FJD com a 

polícia. A gravação foi apresentada na sede da UNE, para um grupo grande de estudantes, 

dentre os quais, universitários udenistas, diretores da UME, da UNE, da Federação dos 

Atletas Estudantes (FAE) e dos diretórios estudantis do Distrito Federal (Última Hora, 

24/01/1955, p. 07.). A gravação repercutiu nos meios universitários, e ainda que as denúncias 

da FJD contra os estudantes comunistas não tenham diminuído, pareceu um duro golpe contra 

os anticomunistas.  

A partir de então, apesar da coalizão de esquerda que originou a Frente Única 

Nacionalista e Democrática entre os universitários ter sido derrotada em 1955, a influência 

dos grupos e partidos que se empenharam pela unidade e combateram os anticomunistas, que 

passaram a ser considerados agentes de fracionamento entre os estudantes, se tornou 

significativa e venceu as eleições no XIX Congresso da UNE, realizado em julho de 1955.  

O XIX Congresso da UNE na Universidade Rural do Rio de Janeiro, entre os dias 24 e 

30 de julho de 1956. Na pauta do encontro, estiveram os temas mais latentes do período: o 

desenvolvimento nacional, a luta contra a carestia, a defesa do regime contra qualquer saída 

inconstitucional, a defesa do petróleo, da Petrobras e da independência econômica e política 

do país.  

No interior do movimento universitário, os estudantes de esquerda relacionaram esses 

repertórios com a prioridade de unir os universitários em torno dos interesses nacionais, da 
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democracia, do patriotismo e da independência do movimento. Além disso, se aproveitando 

do período de relativa liberdade que se inicio com o governo de Juscelino Kubitschek, a 

combatida UJC, depois de quase uma década, voltou a se apresentar publicamente como uma 

força política no interior do movimento universitário e se posicionou em relação ao 

Congresso da UNE. 

Na declaração emitia pela sua Comissão Estudantil, a UJC reafirmou os termos da sua 

política no movimento, já colocados em prática desde 1954 e apelou “pela unidade dos 

estudantes do Brasil, sem discriminações nem preconceitos” (Imprensa Popular, 22/07/1956, 

p. 02). Para os estudantes comunistas, o movimento universitário estaria empenhado nas lutas 

pela educação, pelas liberdades acadêmicas e democráticas, pela soberania nacional, pelo 

progresso, pela defesa do petróleo e dos minerais e combatendo com fervor a carestia de vida. 

Essas lutas, no entanto, exigiriam a unidade das forças democráticas e patrióticas 

nacionais em torno de seus interesses, frente ao que, o primeiro passo para que os estudantes a 

integrassem seria “o reforçamento da unidade dentro de suas fileiras” (Ibidem), o que estaria 

sendo possibilitado pelas experiências das campanhas estudantis, que teriam mostrado aos 

partidos políticos e correntes do movimento que seria possível “superar desconfianças e 

incompreensões e, sem abdicar de suas próprias convicções, encontrar uma linguagem 

comum, para junto com os demais setores da população, pugnar pela solução dos problemas 

estudantis e nacionais” (Ibidem). Para tanto, a UJC apelou para o fim do faccionismo entre os 

universitários e, também aos estudantes considerados amigos e simpatizantes dos comunistas, 

para que se empenhassem para que o XIX Congresso fosse a concretização dos anseios de 

unidade em favor dos interesses universitário, da democracia e do progresso nacional.  

 No final do XIX Congresso, se afirmou a coalizão de esquerda, que reuniu comunistas, 

socialistas, católicos de esquerda, universitários da esquerda independente e trabalhistas, em 

uma chapa presidida por José Batista de Oliveira Junior. Essa chapa foi denominada como 

Renovação e obteve 286 votos, contra os 280 votos recebidos pela chapa Resistência 

Democrática, então liderada pelo atual presidente anticomunista da entidade, Carlos Veloso. 

 Na Declaração de Princípios da UNE, aprovada no plenário final do Congresso, ecoou, 

dentre os repertórios mais gerais dos universitários, as bandeiras levantadas pelos estudantes 

de esquerda, que decretaram que a UNE deveria ter confiança e disposição de lutar pelo 

regime democrático, traduzido na pluralidade partidária, na defesa das instituições 

republicanas, na defesa da Constituição e das liberdades democráticas, sem distinção de cor, 
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sexo, posição social, credo político ou religioso. (Diário de Notícias, 31/07/1956, p. 12; 

Imprensa Popular, 01/08/1956, p. 01). 

Nesse sentido, a vitória da coalizão de esquerda, a partir de então, redefiniu o papel e 

os objetivos sociais da UNE na segunda metade dos anos de 1950, que passaram a ser 

norteados pelo nacionalismo, expresso pela entidade como uma posição em favor do 

desenvolvimento nacional, emancipação política, comércio internacional independente e 

pacífico, defesa e monopólio sobre a exploração do petróleo e dos recursos minerais, contra a 

dominação política e econômica exercida pelos EUA e pela luta contra a desigualdade social e 

econômica dentre as diversas regiões do país (OLIVEIRA JR, 1956: 15; COSTA, 1957: 03).  

  

Conclusão 

 

Ao tentar uma análise sobre a UNE e sobre algumas das organizações que atuaram no 

interior do movimento universitário entre os anos de 1950 e 1956, se buscou compreender as 

mobilizações, ações e disputas universitárias como um espaço heterogêneo, marcado pelas 

diferenças e pela disputa no interior das entidades estudantis e da própria universidade entre 

crenças e projetos opostos. Em última instância, essas disputas representaram de um lado, as 

forças de esquerda, e de outro, as forças que discordaram e se opuseram ao que se considerou 

ser a influência ou a própria emersão do comunismo nas entidades estudantis e em seus 

repertórios.  

Uma interpretação nesse sentido nem sempre é corrente quando se refere aos estudos 

sobre o movimento estudantil, pois a idealização e a auto-imagem desse movimento e das 

suas entidades tenderam predominante a atribuir aos universitários sempre um papel 

progressista no campo das lutas sociais, quando não, como um movimento identificado com 

as esquerdas ou com as organizações inspiradas no socialismo.  

Em sentido inverso, a identificação de uma UNE voltada para anticomunismo 

possibilita apontar que os estudos sobre o movimento universitário necessitam considerar as 

forças e grupos políticos que disputaram a orientação dessa entidade em conjunturas 

específicas e que as suas pautas e demandas não são inatas, pois conforme apontou Daniel 

Aarão Reis (1999, p. 65), os estudantes universitários não são infensos à divisões políticas, 

mas sim, atravessados por questões que agitam toda a sociedade. 
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