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RESUMO 
 
 

 O presente trabalho aborda a situação do movimento estudantil da UEFS 

(Universidade Estadual de Feira de Santana), entre 1990 e 2003, refletindo sobre a sua 

configuração de desmobilização e até mesmo de uma considerada crise. Tomando como 

ponto de partida a conjuntura de transformações ou mudanças referentes aos 

movimentos sociais em geral e o contexto histórico do período estudado, procura-se 

mostrar a existência de incertezas, mas também de ações que, em alguma medida, 

podem relativizar uma definição simplista de crise do movimento. Desse modo, não 

perdendo de vista a conjuntura de transformações e mudanças nos movimentos sociais e 

na sociedade brasileira, são analisadas as especificidades do movimento estudantil da 

UEFS, apresentando momentos de exacerbadas incertezas relativas ao movimento – 

década de 1990 especialmente – e de expressiva mobilização – a greve de 2003. 

Pretende-se, assim, suscitar questionamentos e combates a definições reducionistas 

sobre o movimento a partir da observação de momentos instáveis e antagônicos dentro 

do período estudado. 

 
 
Palavras-chaves: Movimento estudantil; Crise; Greve de 2003 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
ABSTRACT 

 

This paper addresses the situation of the student movement of UEFS (State University 

of Feira de Santana) between 1990 and 2003, reflecting on the configuration of 

demobilization and even of a considered a crisis. Taking with the point of departure of 

transformations or changes related to social movements in general and the historical 

context of the study period, we look to show the existence of uncertainties, but also 

shares that, to some extent, can expose the inaccuracy of a simple definition of crisis the 

movement. Thus, having in mind the context of transformations and changes in social 

movements and in Brazilian society, are considered the specifics of the student 

movement of UEFS, showing moments of exacerbated uncertainties relating to this 

movement - particularly the 1990s - and expressive mobilization - the strike of 2003. 

Intended to, therefore, raise questions and fighting the reductionist definitions on the 

movement from the observation of unstable and antagonistic moments in the period 

studied. 

 

Keywords: Student Movement; Crisis; Strike of 2003 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Quando foi iniciado o presente estudo sobre o movimento estudantil, desde o 

momento que era apenas um projeto, a certeza das dificuldades a serem enfrentadas era 

tão grande quanto à convicção da realização do trabalho. Esta situação de ambivalência 

não conseguiu impedir a busca pela realização de um estudo, em alguma medida, 

diferenciado e arriscado, sobre um dos principais elementos do mundo universitário: o 

movimento estudantil. Mas não apenas mostrar ações ou discutir sobre formas de 

organização estudantil. O presente trabalho busca analisar o movimento estudantil da 

UEFS em um período (1990-2003) em que ficaram evidentes transformações, mudanças 

e incertezas – na sociedade e nos movimentos sociais de um modo geral – e refletir 

sobre a possibilidade de relação entre este movimento e o contexto e as transformações 

do período.    

Estudar o movimento estudantil foi motivado – além de questões pessoais 

referentes à identificação e a valorização deste movimento – pela busca da construção 

de um estudo histórico sobre um dos principais elementos do universo acadêmico e, 

nesse sentido, representar uma contribuição e um acréscimo aos escassos estudos 

acadêmicos sobre o tema. Além disso, a necessidade de fazer uma abordagem sobre o 

tema em que não incorresse nos reducionistas saudosismo dos momentos de grande 

mobilização política dos estudantes – marcadamente nos anos 1960 – e definição 

taxativa de desmobilização política foi uma demanda motivadora para este estudo. A 

estas principais motivações soma-se a pretensão em fazer um estudo histórico que fosse 

uma abordagem sobre um período próximo da atualidade e assim contribuir, quiçá mais 

facilmente, para a compreensão de questões atuais. 

O estabelecimento de uma definição fechada e que abarque todos os elementos do 

movimento estudantil é complicado de se alcançar. Contudo, na busca de sua 

compreensão, devermos ter em mente os elementos peculiares a cada movimento (como 

o da UEFS), e considerá-lo, de um modo geral, como a soma de fatores históricos, tais 

como: “a condição do jovem, a origem familiar, a influência do tipo de carreira, 

profissional escolhida, as teorias que aprende, as práticas da comunidade estudantil, as 
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práticas políticas dentro e fora da universidade”1. Esses fatores contribuem para dar ao 

movimento um caráter diverso e multifacetado que, em alguma medida, podem 

favorecer ou prejudicar a ação estudantil. Ademais, acrescenta-se outro ponto 

característico acerca do movimento estudantil: este tem a considerada marca de ser 

oscilante ou intermitente, ou seja, variar de maior para menor (ou o contrário) 

organização, ativismo ou radicalização. Desse modo, como definiu Hobsbawm, as ações 

ou movimentos estudantis são “descontínuos e transitórios”2. Para tentar entender essa 

situação devemos considerar alguns elementos pertencentes ao universo do estudante, 

como: “o caráter transitório da permanência na instituição e o caráter instável e mutável 

de seus interesses; a força mobilizadora de lideranças e minorias ativas, que apresentam 

grande rotatividade; a influência de conjetura de crises interna e externa”3. 

O período estudado foi determinado de um lado por um fator de ordem genérica – 

por assim dizer –, relativo a um contexto, e, de outro, por um de ordem específica ao 

objeto de estudo. A ordem genérica que determinou o recorte temporal estudado diz 

respeito à demarcação inicial da década de 1990 e tomando como referenciais o início 

do que podemos considerar a década neoliberal no Brasil e a intensificação do processo 

de mudanças nos movimentos sociais resultando numa “crise de mobilização”4. Desse 

modo, segue-se aqui o começo, em termos cronológicos, de uma década como marco 

inicial de um estudo de um contexto e de um movimento social específico. A outra 

ordem – a específica – corresponde ao fator determinante para definir a marcação final 

do período estudado: a greve dos estudantes em 2003. Este pode ser considerado um 

evento marcante do movimento estudantil da UEFS, mas também contrastante com os 

anos anteriores. Tomou-se, portanto, como delimitação a esse estudo um momento 

contrastante com o marco inicial e com a maior parte do período estudado. 

A preferência (na verdade não se trata de uma preferência, mas sim de um 

imperativo a este estudo) pelo estudo de um período recente resultou na primeira 

importante característica a ser destacada sobre este trabalho. Trata-se da sua inserção 

                                                           
1 WANDERLEY, Luz Eduardo W. O que é universidade. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 7. 
Apesar de ser uma análise pouco profunda sobre a universidade, este trabalho contém algumas páginas 
interessantes sobre a comunidade universitária e algumas linhas bastante pertinentes sobre o movimento 
estudantil.  
2 HOBSBAWM, Eric. “Os intelectuais e a luta de classe”. In: HOBSABAWM, Eric. Revolucionários: 
ensaios contemporâneos. 2. ed. Trad. de João Carlos V. Garcia e Adelângela Saggioro Garcia. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 261. 
3 WANDERLEY, Luiz E. W. Op. cit. p. 57.  
4 A expressão “crise de mobilização” está presente em GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos 
sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2006. p. 320 e ss. 
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em uma história imediata, história do presente ou história próxima.5 A proximidade 

entre o período estudado e o momento em que se realiza o estudo corresponde, 

resumidamente, a uma definição comum a essas formas de escrita da história. 

 Devido à grande proximidade com a atualidade, este trabalho poderia acabar 

sendo considerado uma história imediata. Não será estabelecida aqui, no entanto, uma 

inserção categórica em uma dessas “histórias”, pois, além de não haver uma forma 

precisa de classificação, o que chama a atenção é a característica comum a todas elas, 

qual seja a proximidade com a atualidade. Segundo Chauveau e Tétart, existe uma 

dificuldade cronológica em determinar qual período pode ser considerado como 

pertencente a uma história imediata: dias, semanas, anos ou décadas atrás. Além disso, 

esses autores definem a história imediata como uma parte ou um complemento à 

história do presente. A história do presente e a história próxima correspondem, segundo 

esses autores, à mesma coisa.6 Aqui se tomou como referência a questão da 

proximidade existente entre objeto estudado e o momento de sua escrita Com relação à 

aproximação cronológica e física com objeto de estudo, consideramos essa questão 

facilmente superável, haja vista que, se a grande preocupação daqueles que tem 

ressalvas sobre essa característica fundamentar-se na busca pela imparcialidade, tal 

discurso já se mostrou uma pretensão inalcançável.  

Além da proximidade7 física e cronológica com o objeto estudado, outra questão 

tona-se muito premente neste tipo de estudo: a configuração de um período histórico 

inacabado e, com isso, sendo praticamente impossível aplicar e seguir constatações 

definitivas e acabadas sobre o período. Nesse sentido, a história do tempo presente 

incorre no estudo de um período que ainda não foi demarcado por alguma concepção 

teórica e até mesmo pela historiografia. Esta história, portanto, pode ser considerada 

“como um estudo da história de homens e mulheres que se dá em um passado sem 

fronteiras, construção de um corpo teórico apreendido por um historiador que é (...) uma 

testemunha da história da humanidade enquanto presente, passado e futuro”8.  

                                                           
5 Sobre a história do tempo presente, história imediata e a história próxima ver CHAUVEAU, Agnes e 
TÉTART, Phillipe. “Questões para a história do presente”. In: CHAUVEAU, Agnes e TÉTART, Phillipe 
(orgs.). Questões para a história do presente. Trad. Ilka Stern Cohen. Bauru: EDUSC, 1999. p. 7-38. 
6  CHAUVEAU, A. e TÉTART. P. Op. cit. p. 21-28.  
7 Uma discussão muito pertinente sobre a escrita da história do presente, como a questão da proximidade, 
está presente em RIOUX, Jean-Pierre. “Pode-se fazer uma história do presente?” in: CHAUVEAU, A. e 
TÉTART. P. (orgs.). Op. cit. p. 39-50. 
8 MULLER, Helena Isabel. “História do tempo presente: algumas reflexões”. In: PÔRTO JR., Gilson 
(org.). História do tempo presente. Bauru: EDUSC, 2007. p. 24. 
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Ao estudar o movimento estudantil da UEFS, no período da década de 1990 e 

primeiros anos do século XXI, e recorrer a algumas definições, principalmente sobre o 

período, corre-se o sério risco de desembocar em formulações parciais e até em 

imprecisões. No entanto, esse deve ser um preço a se pagar por uma investigação 

arriscada. Além disso, a escrita de história deve pressupor uma liberdade para quem a 

escreve – o que não o exime de certas regras e rigores – e, com isso, apresentar 

constatações, avaliações e interpretações próprias.  Aqui emerge outra importante 

característica deste trabalho: um que de temeridade, até mesmo de pretensões, na 

abordagem e nas formulações.  

Não é apenas a configuração – ou aparência – de uma abordagem arriscada que 

pode chamar a atenção neste estudo. A presente abordagem pode, em muitos momentos, 

ter algo de sociológico. A proximidade com a Sociologia é entendida devido à temática 

– movimentos sociais – muito presente em estudos dessa disciplina –, ao período 

estudado – próximo da atualidade – e, também, por causa de alguns referenciais 

utilizados como aportes. Contudo, esta característica deve corresponder a um elemento 

enriquecedor deste trabalho, na medida em que resulta em uma interdisciplinaridade, a 

qual, muitas vezes, é necessária a escrita da história. Pois, seguir àqueles que 

“supuseram que compartilhar saberes, conhecimentos, conceitos e teorias com outras 

ciências sociais equivalia a despojar a história de sua originalidade e especificidade (...) 

é uma atitude irracional, acrítica, pois a história sempre ostentará a sua marca pessoal”.9  

No que se refere às fontes utilizadas, devem ser tecidas algumas considerações 

sobre as suas especificidades, além das omissões que precisam ser justificadas. As 

fontes preponderantemente utilizadas corresponderam a diversos e diversificados tipos 

de materiais escritos – textos, jornais e boletins estudantis, cartas abertas, ofícios, atas 

de assembleias, entre outros, e que foram produzidos ou escritos por estudantes. Esses 

materiais fazem parte do acervo de fontes históricas do Laboratório de História e 

Memória da Esquerda e das Lutas Sociais (LABELU) e algumas atas foram encontradas 

no Diretório Central de Estudante (DCE). Tais fontes são muito diversificadas e nem 

sempre fazem referências explícitas ao movimento estudantil, o que obriga a uma ênfase 

maior para interpretação do que propriamente para algum tipo de constatação. O 

                                                           
9 PUENTES, Johnny Alarcón e GAVÍDIA, J. L. Mazant. “História e historiografia: construção de novas 
tendências teóricas”. Trad. de Gilson César C. de Souza. In: PÔRTO JR., Gilson (Org.). História do 
tempo presente. Bauru: EDUSC, 2007. p. 307. 
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privilégio dado por este trabalho a essas fontes resulta do fato de terem sido produzidas 

pelos próprios estudantes e corresponderem a elementos do seu universo.  

O fato das fontes escritas consultadas serem tão variadas e aparentemente até 

incomuns na produção historiográfica tornou, deve-se confessar, bastante temerárias a 

abordagem e, também, as interpretações apresentadas. Ocorreu, neste estudo, a 

conjugação de dois elementos determinantes: fontes, de certo modo, nada convencionais 

e temática de estudos pouco acessíveis, quando não inexistentes. Esses dois elementos 

levam a deixar uma advertência com relação aos cuidados em julgar e condenar 

apressadamente este trabalho. Não significa, no entanto, uma advertência para uma 

isenção completa das falhas encontradas, apenas é preciso não perder de vista não só a 

especificidade da temática, mas, sobretudo, o caráter incomum e de muitos vazios das 

fontes. 

Ainda com relação às fontes, exboçaremos algumas considerações a respeito da 

fonte oral. O desenvolvimento deste trabalho acabou dispensando arbitrariamente o uso 

mais intenso da fonte oral.10 Com a exceção do último capítulo, o restante deste trabalho 

não recorreu ao uso desta fonte. Essa postura – a qual, é preciso admitir – pode 

despertar em alguém a consideração de falha do trabalho. Apesar de ter utilizado fontes 

variadas, sem uma uniformidade, apresentando (como todas as fontes) lacunas, essas 

fontes, como falado a pouco, foram produzidas por estudantes. Não significa dizer, 

contudo, que esta preferência tenha algum tipo de relação com uma maior valorização 

das fontes escritas em relação à oral. Trata-se apenas das condições de estudo e de 

pesquisa que seguiram esta direção, ademais, as fontes escritas consultadas foram 

satisfatórias para o andamento deste estudo. 

Portanto, este trabalho deve ser olhado com alguns cuidados, pois traz consigo 

uma série de elementos delicados como, além da periodização e das fontes, os 

referenciais teóricos e bibliografias sobre o tema. A escassez e até ausência 

historiográfica sobre o assunto é algo considerável. Espera-se que este fator não seja 

muito sentido e que este trabalho consiga alcançar seus objetivos apesar das limitações e 

adversidades existentes. 

                                                           
10 A utilização da fonte oral não exige, necessariamente, uma grande quantidade de entrevistas. Sobre a 
possibilidade do uso de apenas um depoimento ver ALBERTI, Verena. “Histórias dentro da História”. In: 
PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. p. 173. 
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O presente trabalho está dividido em três capítulos, que resultam de uma 

abordagem do geral para o particular. No primeiro capítulo são abordadas inicialmente 

as transformações ou mudanças ocorridas nos movimentos sociais de um modo geral, 

desde a década de 1970. Nesse sentido, também são observados alguns elementos que 

contribuíram para tais mudanças, como o neoliberalismo e a globalização. Em seguida, 

neste mesmo capítulo, são apresentadas reflexões e uma trajetória do movimento 

estudantil no Brasil, bem como algumas de suas ações até o início do século XXI. 

No segundo capítulo é feita uma análise sobre a situação do movimento estudantil 

da UEFS na década de 1990 e início do século XXI, colocando em questão a ideia de 

crise referente ao movimento. Nesse momento é observada a existência concomitante de 

uma noção de crise – fundamentada, inclusive por alguns argumentos de estudantes – e 

de ações (ou pelo menos inquietações) e questões reivindicadas pelos estudantes. Busca-

se, portanto, neste capítulo, apresentar a existência de uma considerada crise, mas torná-

la relativizada pelas inquietações dos estudantes e pela maior mobilização a partir do 

ano 2000.  

O terceiro capítulo traz um momento específico e marcante do movimento 

estudantil da UEFS, a greve de 2003, e o seu desenrolar. Neste capítulo são descritos os 

principais momentos desse evento, enfatizando a sua organização, suas reivindicações, 

sua repercussão e seu desfecho para buscar pensar este momento em relação aos anos 

anteriores, refletindo sobre seus significados: permanências, rupturas, possibilidades, 

etc.  

Este trabalho procurou, evidentemente, seguir os passos da investigação histórica, 

com referenciais, busca de aportes teóricos, recorrência às fontes, para assegurar a sua 

legitimidade. Porém, as dificuldades e limitações enfrentadas e até mesmo algumas 

características próprias à especificidade deste trabalho podem ter levado a posturas 

arriscadas e até mesmo inconsistentes. No entanto, isso não deve assustar. Pois, mesmo 

tendo em vista que a produção historiográfica é algo que exige rigores, “não podemos 

renunciar a nossa única liberdade, aquela de colocar nossas próprias questões e de tentar 

respondê-las segundo nossas próprias regras”11. Assim, este trabalho corresponde, 

sobretudo, às inquietações, interpretações e constatações daquele que o escreve. 

                                                           
11 LAGROU, Pieter. “Sobre a atualidade da história do tempo presente”. Trad. de Norma Domingos. In: 
PÔRTO JR., Gilson (Org.). Op. cit. p. 45. 



   

CAPÍTULO 1 
 

MOVIMENTOS SOCIAIS, TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTO 
ESTUDANTIL: reflexões e trajetórias 

 
 

1.1 - Mudanças nos movimentos sociais 

A busca pela compreensão do movimento estudantil pode ter como ponto de 

partida a sua inserção em uma concepção ampla ou geral de movimentos sociais e no 

contexto social, político e econômico de um dado período. Nenhum movimento social, a 

despeito das especificidades inerentes e determinantes de cada um, pode ser 

compreendido sem trazê-lo à luz de um contexto e, até mesmo, de concepções gerais e 

totalizantes. Não significa, no entanto, que a conjuntura de um período ou as 

concepções gerais em que um movimento social – como movimento estudantil – está 

inserido sejam suficientes para a sua explicação. Não se deve deixar de lado as 

particularidades que compõem cada movimento e que, também, acabam determinando 

os rumos seguidos. Desse modo, buscar-se-á aqui, em um primeiro momento, expor 

interpretações que abordam os movimentos sociais no final do século XX e início do 

XXI, a relação conjuntural que os envolveram e o caminho do movimento estudantil até 

o início do novo milênio. 

         Os movimentos sociais no Brasil tiveram, a partir da década de 1970, uma 

redefinição de suas configurações e de suas práticas. Foi nesse período que emergiram, 

consolidando-se na década seguinte, os chamados “novos movimentos sociais”, com o 

objetivo da atuação para o estabelecimento de um novo equilíbrio de forças entre o 

Estado e a sociedade civil, assim como no interior da própria sociedade civil nas 

relações entre dominados e dominantes. Os “novos” movimentos sociais se 

caracterizaram por organizações populares específicas e localizadas, com uma ação 

política de alcance limitado, como, por exemplo, associações de bairros, movimento das 

mulheres, entre outros.12 A partir dos 1980, com as mudanças políticas no país (a 

“redemocratização”), consolidou-se a atuação dos “novos” movimentos sociais e sua 

relação com o Estado e não mais, necessariamente, contra o Estado. Assim, grosso 

modo, podemos dizer que ocorreu uma mudança de concepções e práticas dos 

                                                           
12 Ver SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 2. ed. São Paulo: Ed. Loyola, 1996. 
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movimentos sociais no sentido de não mais reivindicar a queda de um regime político 

ou de governos, mas sim colocar no centro das lutas questões ligadas à cidadania e 

direitos coletivos que passavam por uma relação mais próxima ou direta com o Estado. 

Desse modo, o Estado “não era simplesmente o adversário dos movimentos mas seu 

principal interlocutor”13.  

         Os movimentos sociais advindos dos anos 70 e 80 alteraram-se consideravelmente 

a partir dos anos 90. Maria da Glória Gohn, em seu amplo trabalho sobre teorias e 

paradigmas dos movimentos sociais, que faz uma análise extensa e muito substancial 

sobre os movimentos sociais no Brasil nas últimas décadas do século XX, coloca que 

“alguns entraram em crise interna de militância, de mobilização, de participação 

cotidiana em atividades organizadas, de credibilidade nas políticas públicas e de 

confiabilidade e legitimidade junto a própria população”.14 As alterações ocorridas 

nesses movimentos são indicadoras de novas redefinições adotadas. Segundo Gohn, “o 

‘novo’ dos movimentos sociais se redefiniu novamente nos anos 90”.15 Essa redefinição 

ocorreu, segundo Gohn, em duas direções: a primeira diz respeito ao deslocamento do 

eixo das reivindicações populares, passando de questões de infra-estrutura básica 

relativa ao consumo coletivo (transporte, moradia, etc.) – predominante na década de 

1980 – para reivindicações ligadas a sobrevivência física dos indivíduos (mercadorias 

para o consumo, terra para produzir, etc.) e o direito a vida e a sobrevivência; e a 

segunda localiza-se no plano de moral (indignação com a falta de ética na política, com 

a má gestão da coisa pública, etc.).16  

As redefinições pelas quais seguiram os movimentos sociais a partir de 1970 estão 

diretamente relacionadas com o contexto histórico desse período. As transformações 

ocorridas, principalmente a partir dos anos 1980, no mundo – crise e posterior queda do 

socialismo real – e no Brasil – desintegração do regime militar e redemocratização – 

ajudam a explicar muitas das características assumidas pelos movimentos sociais a 

partir de então. Nesse sentido, decorrente da queda do chamado socialismo real, ocorreu 

o que Gohn considera como “crise externa”, relacionada com os referenciais 

internacionais: “queda do muro de Berlim, fim da união soviética, crise das utopias, 

                                                           
13 GOHN. Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 5. 
ed. São Paulo: Loyola, 2006, p. 288. 
14 Op. cit. p. 304. 
15 Id. Ibd. p. 309. 
16 Id. Ibd.. 
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ideologias, etc.”.17 Além disso, somaram-se as mudanças ocorridas no Brasil, como a 

chamada “abertura” política e o fim do regime militar, implicando na redefinição dos 

combates dos movimentos sociais. Para exemplificar as conseqüências do contexto 

referido é pertinente a colocação de Marcelo Ridenti, em seu artigo sobre a trajetória de 

ação intensa de intelectuais e artistas de esquerda no Brasil a partir dos anos 1960, 

desembocando num declínio após a década de 1980: 

 

Os acontecimentos dos anos 80 – da reformulação partidária brasileira de 
1980, passando pelo fim da ditadura civil-militar no início de 1985, até a 
queda do muro de Berlim em 1989, episódio emblemático da derrocada dos 
regimes pós-sovieticos, que no Brasil culminaria com a auto-extinção do 
Partido Comunista Brasileiro, já na década de 1990 – consolidaram o 
esgotamento do modelo bolchevique de partido revolucionário no Brasil.18  
 

O que está sendo colocado aqui é que os movimentos sociais no Brasil – 

determinados pelo contexto histórico vivido – tiveram como principais fatores para as 

suas mudanças causas externas decorrentes das transformações internacionais e 

nacionais ocorridas nos últimos decênios do século XX. A queda do socialismo real (e a 

conjunta crise do marxismo) significou a queda de uma alternativa ao famigerado 

capitalismo selvagem ou, ainda que não fosse uma alternativa maciçamente aceita, era a 

força opositora real e concreta até então. O seu fim acabou significando, em certa 

medida, o desaparecimento de possibilidades concretas inspiradoras a muitos 

movimentos sociais. No âmbito nacional, a existência (ou inexistência) de movimentos 

sociais ao longo desse período esteve ligada às condições estabelecidas pelos governos: 

repressão nas décadas de 1960 e 1970, a redemocratização e fim do regime militar 

(entre o final dos anos 1970 e 1985) e implementação da política econômica neoliberal 

(a partir de 1990). 

As características apresentadas pelos movimentos sociais – reivindicações 

particulares e fragmentadas, ações com a interlocução do Estado, rejeição de 

paradigmas teóricos revolucionários marxistas, entre outras – predominantes na década 

de 1990 e que podem ser consideradas como novas facetas da ação coletiva, estão 

ligadas a outras interpretações sobre os movimentos sociais desse período. Assim, 

muitos autores falam sobre crise dos movimentos sociais, de “desmobilização” e de 
                                                           
17 Id. Ibd. p. 304. 
18RIDENTI, Marcelo. “Cultura e política nos anos 60-70 e sua herança”. In: FERREIRA, Jorge e 
DELGADO, Lucila de A. Neves (orgs.). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em 
fins do século XX. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (Série O Brasil Republicano, vol. 4). p. 
158. 
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“refluxo nas lutas”.19 Eurelino Coelho, em sua tese de doutoramento, analisando o 

arrefecimento (crise) do marxismo, de modo geral, e a transformação na orientação 

ideológica dentro do Partido dos Trabalhadores, considera que as últimas décadas da 

história das lutas sociais no Brasil passaram por duas fases: de ascenso das lutas das 

classes subalternas (1979-1989) e de refluxo (de 1990 até a demarcação temporal final 

de sua pesquisa, 1998).20 Alguns autores atribuem a crise ao perfil aparelhista dos 

movimentos, a uma prisão a lógica leninista, de excesso de rigidez organizacional e de 

assembleísmo ou, ainda, às contradições que os movimentos produzem e que buscam 

superar, entre outros fatores. Para Maria de Glória Gohn, trata-se de uma crise interna e 

externa: a primeira pelas mudanças na geração de militantes dos anos 70 e 80 e a 

segunda pelas mudanças no cenário internacional e nacional em termos de correlação de 

forças políticas, dos atores e interlocutores privilegiados em fóruns de discussões e das 

agendas das políticas públicas.21  

  A concepção de crise dos movimentos sociais não é absoluta. Existem autores que 

se posicionam de modo a rejeitar essa concepção e propõem enfatizar que a 

institucionalização dos movimentos sociais é uma adaptação ao jogo democrático 

vigente. Fransisco de Oliveira, um desses autores que nega a concepção de crise dos 

movimentos, refere-se à existência de um processo de democratização e não crise, ou 

seja, “o que ocorreu (...) é uma mudança na forma de interlocução dos movimentos com 

o Estado, fazendo com que não apareçam na mídia ou no imaginário das pessoas como 

interlocutores diretos com o Estado”. Não obstante, apesar de posicionamentos 

contrários a idéia de crise, Gohn afirmaria que “militantes, lideranças e assessores 

diretos dos movimentos populares sentem e falam de crise de forma explícita”.22 

A idéia de crise dos movimentos sociais pode ser associada a interpretações sobre 

suas práticas escassas, fragmentadas e sem visar grandes rupturas na organização social 

ou no regime de governo, muito diferente do que ocorreu, por exemplo, no período da 

ditadura militar e do que predominou como concepção revolucionária (marcadamente a 

de inspiração marxista). Portanto, além da grande maioria das mobilizações sociais não 

conseguirem contar com uma grande participação, e até apoio, da sociedade, são 
                                                           
19 GOHN, Maria da Glória. Op. cit. p. 321. Gohn ressalva que a crise é referida aos movimentos sociais 
urbanos. 
20 COELHO NETO, Eurelino T. Uma esquerda para o capital: crise do marxismo e mudanças no 
projeto político dos grupos dirigentes do PT (1979-1998). Niterói, 2005. Tese (Doutorado em História) – 
UFF, 2005. p. 430. 
21 GOHN, M. da Glória. Op. cit. p. 321-322 
22 Id. Ibd. p. 322. 
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caracterizados por reivindicações que não buscam o rompimento com questões 

consideradas estruturais da sociedade, como política, economia etc. (é o caso, por 

exemplo, de movimentos étnicos, de cobrança da moral na política, etc.). Não significa 

que esses movimentos não têm validade e importância, mas que suas lutas localizadas e 

fragmentadas são, muitas vezes, vistas, por alguns, como insuficientes para resolver 

problemas estruturais da sociedade.  

Há outro elemento sobre os movimentos sociais no Brasil: as suas práticas ou 

ações a partir dos anos 80 (os chamados “novos” movimentos sociais) estão ligadas ao 

desenvolvimento de uma nova cultura política da sociedade brasileira. Ilse Scherer-

Warren, em seu estudo sobre os movimentos sociais na América Latina e 

especificamente no Brasil, a partir dos anos 70, coloca que o ideal que compunha a ação 

dos novos movimentos sociais era “o da criação de um novo sujeito social, o qual 

redefine o espaço da cidadania”.23 Portanto, esteve nas origens dos chamados novos 

movimentos sociais a questão da redefinição da cidadania. Nesse sentido, Gohn faz uma 

observação incisiva sobre as contribuições dos movimentos sociais para a sociedade 

brasileira:  

Não me resta a menor dúvida de que, no plano geral, a principal contribuição 
dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros dos últimos vinte anos 
foi na reconstrução do processo de redemocratização do país (...). Trata-se da 
reconstrução ou construção de valores democráticos, de novos rumos para a 
cultura do país, de preenchimento de vazios na condição da luta pela 
redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam 
diretamente com a população e com o Estado (...). 
A capacidade de intervir e construir uma esfera pública foi um dos grandes 
saldos do período. 24 

 

1.2 – Neoliberalismo, Globalização e Movimentos Sociais 

A trajetória de mudanças nas ações coletivas no Brasil, sumariamente 

apresentadas acima, esteve, como dito anteriormente e, ainda que pareça óbvio ou até 

simplista, é preciso ressaltar, diretamente ligado ao contexto histórico do período. 

Impondo ou respondendo às mudanças na conjuntura política, econômica e social, os 

movimentos sociais (especificamente os urbanos), de modo geral, apresentaram, ao 

longo dos últimos decênios do século XX e início do novo milênio, objetivos, 

abrangências e características que corresponderam às redefinições dos movimentos 

                                                           
23 SCHERER-WARREN, Ilse. Op. cit. P. 54. Grifos da autora. 
24 GOHN, Maria da Glória. Op. cit. p. 320-321. 
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sociais,25 mas que, também, estiveram associadas a uma considerada crise de 

mobilização. Essas mudanças, transformações, redefinições ou ainda crise – enfim, 

como quiserem considerar – não podem ser compreendidas, em grande medida, sem se 

observar o contexto político-econômico do Brasil, a partir do início da década de 1990, 

com a presença do neoliberalismo e da globalização. 

 A conjuntura política, econômica e social que o Brasil apresentou a partir dos anos 

90 e que, como se busca mostrar aqui, influenciou decisivamente as ações coletivas ou 

movimentos sociais, pode ser observada a partir da inserção                                                        

do neoliberalismo e pela consolidação da chamada globalização nesse período. Eurelino 

Coelho afirma que a alteração na correlação de forças em favor da burguesia, ocorrida 

nesse período, foi decorrente de três fontes: a reestruturação produtiva (revolução 

tecnológica ou informacional), globalização e neoliberalismo.26 A primeira fonte, que 

diz respeito à emergência ou desenvolvimento de novas tecnologias, dinamizando e 

aumentando a produção, não será discutida neste trabalho devido ao recorte analítico 

adotado e, além disso, consideramos possível percebê-la no interior das outras referidas 

fontes. Desse modo, neoliberalismo e globalização serão tomadas aqui como principais 

transformações, de caráter global, pelas quais o Brasil se inseriu (ou foi inserido) a 

partir da década de 1990 e que implicou em mudanças significativas na sociedade em 

geral e com reflexos nos movimentos sociais. 

  O neoliberalismo corresponde a um termo ambíguo para designar uma 

ideologia ou certas idéias sobre a economia e a política, uma política geral de governo 

ou ainda a uma nova era do capitalismo.27 O neoliberalismo surgiu logo após a II 

Guerra Mundial, mas teve a sua afirmação a partir do final dos anos de 1970 e início da 

década de 1980 (na Inglaterra e nos EUA), como forma de tentar superar a crise do 

capitalismo instalada no começo dos anos 70.28 As principais características da 

ideologia e política econômica neoliberal, notadamente, correspondem à diminuição 

                                                           
25 Sobre essas redefinições dos movimentos sociais, ver, além de SCHERER-WARREN (1996) e GOHN 
(2006), já citados, GOHN, Maria da G. (org.). Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e 
novos atores sociais. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
26 COELHO NETO, Eurelino. Op. cit. Cap. VII 
27 COELHO NETO, Eurelino. Op. cit. p. 423. 
28 CARCANHOLO, Marcelo D. “Neoliberalismo e o Consenso de Washington: a verdadeira concepção 
de desenvolvimento do governo FHC”. In: MALAGUTI, Manoel L., CARCANHOLO, Reinaldo A. e 
CARCANHOLO, Marcelo D. (orgs.). Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 
1998. p. 16. 
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exarcebada do intervencionismo estatal na economia,29 o estímulo à entrada do grande 

capital (estrangeiro), o livre comércio internacional, a privatização, enfim, e 

sinteticamente, como coloca Osvaldo Coggiola, em uma analise rápida, mas profunda 

sobre o neoliberalismo, este corresponde às “políticas de privatização econômicas e 

destruição das conquistas sociais”.30 

  No Brasil, o neoliberalismo foi implementado a partir do governo de Fernando 

Collor de Melo e chegou ao auge no governo de Fernando Henrique Cardoso. Os anos 

1990 no Brasil foram considerados como a década neoliberal, com planos econômicos, 

privatizações e reformas que asseguravam a economia brasileira como marcadamente 

neoliberal. O início do século XXI, apesar de ter na direção do governo federal alguém 

de origem esquerdista, não significou uma mudança na economia nacional. O governo 

Lula se mostrou, em grande parte, uma continuidade da política econômica (neoliberal) 

adotada por governos anteriores.  

  Globalização é o termo utilizado para nomear a internacionalização                                                

do capital.31 A dinamização e intensificação das relações econômicas entre países, 

resultando em parcerias e acordos econômicos (uma simbólica anulação de fronteiras) 

são características predominantes da economia mundial a partir dos anos 1990. A 

economia de cada país passou a estar, como nunca antes, ligada e dependente de outros 

países, principalmente nos países considerados periféricos como o Brasil. A 

globalização, como conseqüência da economia, mas também, devido a outros fatores 

(internet e televisão, por exemplo), atingiu outros elementos da sociedade (não apenas 

as relações econômicas). Muitos aspectos culturais e das relações sociais passaram a ter, 

no período da globalização, características cada vez mais cosmopolitas facilmente 

incorporadas ou conhecidas. A sociedade globalizada do final do século XX e início do 

XXI não o era apenas economicamente, mas também em termos de cultura e de relações 

                                                           
29 Há autores que questionam a não existência prática de países neoliberais, como CARCANHOLO, 
Marcelo. Op. cit. e COGGIOLA, Osvaldo. “Neoliberalismo, futuro do capitalismo?” In: KATZ, Cláudio e 
COGGIOLA, Osvaldo. Neoliberalismo ou crise do capital? 2. ed. São Paulo: Xamã, 1996. Segundo 
Perry Anderson ( p. 10), a solução a crise que foi o neoliberalismo funda-se num “Estado forte, sim, em 
sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos 
sociais e nas intervenções econômicas”. Ver ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: 
SADER, Enir e GENTILI, Pablo (orgs.). O pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado 
democrático. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 10.  
30 COGGIOLA, Osvaldo. “Neoliberalismo, futuro do capitalismo?” In: KATZ, Cláudio e COGGIOLA, 
Osvaldo. Neoliberalismo ou crise do capital? 2. ed. São Paulo: Xamã, 1996. p. 196. 
31 Ver: CARCANHOLO, M. Op. Cit.; COELHO, E. Op. cit. 
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sociais são notório os maiores contatos e influências sofridas e exercidas por culturas e 

sociedades diferentes e distantes. 

         A apresentação do contexto acima tem objetivo de ajudar na percepção de 

muitas das características presentes nos movimentos sociais nos anos 90. Com foi 

mostrado anteriormente, os movimentos sociais nos anos 90 possuíam características 

oriundas de épocas precedentes, além de novas transformações e apresentavam, para 

muitos autores, uma crise de mobilização. Essas transformações e até mesmo a 

considerada crise estão relacionadas com os dois aspectos sócio-econômicos mostrados 

acima. Para Francisco Oliveira, em um pequeno artigo originado de um seminário sobre 

a economia neoliberal, realizado no Rio de Janeiro em 1994, o neoliberalismo no Brasil 

teria como parte do seu programa “a destruição da esperança e a destruição das 

organizações sindicais, populares e de movimentos sociais que tiveram a capacidade de 

dar uma resposta à ideologia neoliberal no Brasil”.32 A “resposta” referida por Oliveira 

diz respeito à ascensão dos movimentos sindicais na década de 1980 e as mobilizações 

pelo impeachment de Collor. O movimento dos trabalhadores foi, provavelmente, o 

mais atingido pelas políticas neoliberais e pela globalização: aumento do desemprego e 

do exército de reserva, resultando no aumento da concorrência por trabalho e 

desorganização política (apesar do crescimento eleitoral do PT). 

 As conseqüências do neoliberalismo e da globalização se estenderam da economia 

para outros setores da vida social no Brasil. A concorrência pelo emprego, o aumento do 

desemprego, a conformação de uma sociedade mercadológica e consumista, na qual 

praticamente tudo pode ser mercadoria, a perda ou transformação de tradições próprias 

em decorrência da globalização são questões que incidiram sobre ações e organizações 

coletivas. 

 O neoliberalismo e a globalização não apenas enfraqueceram muitos movimentos 

sociais, mas, também, se tornaram pontos de pauta de mobilizações e de protestos de 

muitos movimentos. Essas mobilizações, surgidas “contra a globalização predominante, 

geradora de miséria (...), articulados em redes internacionais, pela defesa da vida com 

dignidade”,33 são movimentos que têm uma abrangência internacional (presentes em 

vários países) e correspondem a novas formas de organizações sociais: formado por 

                                                           
32 OLIVEIRA, Francisco de. “O neoliberalismo à brasileira”. In: SADER, Enir e GENTILI, Pablo (orgs.). 
Op. cit. p. 28. 
33 GOHN, Maria da G. (org.). Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e novos atores 
sociais. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 30. 
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redes de movimentos sociais, compostas por ONGS, com diversidades político-

partidárias, ideológicas e de programas no seu interior.34 Assim, a conjuntura econômica 

e social, a partir da década de 1990, influenciou o arrefecimento de movimentos sociais, 

mas também levou a formação de organizações sociais que visavam questionar a 

situação sócio-econômica do período.   

 

1.3 – Ações do movimento estudantil no Brasil 

 Antes de tratar do movimento estudantil no período estudado (1990-2003), é 

preciso fazer uma abordagem, ainda que sintética, sobre sua trajetória antecedente.  A 

ação de estudantes no Brasil pode ser identificada desde o período localizado a partir do 

final da época colonial. As ações dos estudantes desse período até o início do Estado 

Novo são definidas por Antonio Mendes Jr. como período de “atuação individual” e de 

“atuação coletiva”,35 marcadamente escassas e ausentes de organização. É somente a 

partir de 1937, com a criação do da União Nacional dos Estudantes (UNE), que o 

movimento estudantil adquiriu uma organização e centralização institucional.36 No 

entanto, não se deve considerar que a ação estudantil passou então a ser restrita ou 

subordinada a UNE. Continuaram a haver ações “individuais” ou “coletivas” que não 

necessariamente estavam ligadas a UNE. Além disso, o movimento estudantil não 

corresponde exclusivamente a uma instituição. Não significa aqui a anulação do papel e 

da importância da UNE para o movimento estudantil, pois são notórias as suas 

contribuições, principalmente em mobilizações estudantis nacionais e também para o 

registro do movimento, mas sim evitar uma sobrevalorização simplista. Além disso, as 

mobilizações estudantis têm motivações e formas amplas, diversas ou particulares, que 

nem sempre estão circunscritas no universo da UNE. Porém, as mobilizações estudantis 

que tiveram destaque no cenário público nacional estiveram relacionadas – em graus 

variados – com a UNE. Assim, explica-se a muito presente relação – especialmente em 

estudos acadêmicos – entre movimento estudantil e UNE. 

                                                           
34 GOHN, M. Op. cit. Capítulos 2 e 3. Como exemplos de movimentos de crítica a globalização e aos 
efeitos maléficos da economia, Gohn analisou os movimentos antiglobalização e o Fórum Social 
Mundial.  
35 MENDES JR, Antônio. Movimento estudantil no Brasil. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982. O autor 
demarca o período da “ação individual” entre o final da época colonial e primeiros tempos de Império e o 
da “ação coletiva” como o período do Segundo Império até o início do Estado Novo.  
36 MENDES JR, Antônio. Op. cit. 
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 A União Nacional dos Estudantes (UNE) surgiu em 1937 e esteve, até a 

intensificação da repressão do regime militar com o AI-5, presente no cenário nacional 

pela participação em diversos momentos de mobilização estudantil. Como exemplo 

dessa participação podemos citar a campanha pela declaração de guerra contra as 

potências nazi-fascistas, no período da Segunda Guerra Mundial, a campanha pelo 

monopólio estatal do petróleo (1947), a reivindicação pela reforma universitária (1962), 

o apoio às reformas propostas pelo governo João Goulart, as campanhas contra o golpe 

militar (participação na Passeata dos Cem Mil em 1968, etc.), entre outros. A atuação da 

UNE é cerceada após 1964, com a decretação da sua ilegalidade e, praticamente, 

desaparece em 1968, quando ocorre a prisão de todos os estudantes presentes no 

congresso da UNE, em Ibiúna, no interior de São Paulo. Além disso, nesse ano, o 

regime recrudeceu a repressão com o Ato Institucional n° 5. A partir de 1969, a UNE37  

entrou em clandestinidade de fato, tendo organizações ou reuniões resumidíssimas e 

com a constante possibilidade de invasões das autoridades policiais. Nesse período, 

muitos estudantes aderiram à luta armada contra a ditadura. Somente em 1979 em um 

congresso realizado em Salvador, a UNE é reconstruída, e em 1985 ocorreu a sua 

legalização.38 

 No chamado período da redemocratização, o movimento estudantil voltou a ser 

destaque no cenário nacional. Houve a participação de estudantes no movimento pela 

anistia, atuando no Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA), na composição do recém 

criado Partido dos Trabalhadores (1980) e na campanha das “Diretas Já” (1984)39. 

Acrescente-se ainda, que, como foi dito acima, no final da década de 1970 a UNE foi 

reconstruída, retornando, assim, a organização institucionalizada de caráter nacional do 

movimento estudantil. 

 Os anos 1990 iniciaram com uma configuração da política nacional extremamente 

diferente dos anos anteriores, que foi a posse de um presidente – Fernando Collor de 

Melo – eleito pelo voto direto. Além disso, a sociedade brasileira entrou na última 

década do século XX com uma nova Constituição – promulgada em 1988 – e com a sua 

relação com os direitos e deveres por ela assegurada incipientes e, em grande medida, 

                                                           
37 MENDES JR, Antônio. Op. cit. O autor apresenta a trajetória da UNE até o início dos anos 1970. A 
trajetória mais completa sobre a UNE encontra-se em ARAÚJO, Maria Paula. Memórias estudantis: da 
fundação da UNE aos nossos dias. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fundação Roberto Marinho, 2007. 
38 ARAÚJO, Maria Paula. Memórias estudantis: da fundação da UNE aos nossos dias. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará; Fundação Roberto Marinho, 2007. p. 229-237. 
39 ARAÚJO, Maria Paula. Op. cit. p. 226 e ss. 
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ainda em construção. O movimento estudantil no início dos anos 1990 teve projeção 

nacional com a mobilização contra a corrupção na presidência da República. Ou seja, 

foi uma expressão não do descontentamento com um regime, mas sim da exigência do 

cumprimento com lisura do regime democrático, em outros termos, contra a corrupção 

na política. Esse movimento foi o chamado “Caras-pintadas”: protestos de estudantes 

universitários e secundaristas exigindo o impeachment do presidente Collor, acusado de 

corrupção. Para Maria Paula Araújo, em seu trabalho sobre a trajetória do movimento 

estudantil, mais especificamente sobre a UNE, a mobilização estudantil foi decisiva 

para o impeachment de Collor, pois “o movimento estudantil – sobretudo o movimento 

secundarista – foi o fator determinante desse processo”.40 

 Ao longo dos anos 1990, o movimento estudantil esteve presente no cenário 

público nacional em outros momentos, principalmente durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002). Algumas medidas adotadas por esse governo 

relacionadas à educação, consideradas resultado de exigências neoliberais, foram os 

grandes motivadores de manifestações estudantis. O grande exemplo foi o protesto de 

estudantes, encabeçado pela UNE, no final dos anos 1990, contra o sistema de avaliação 

do ensino superior, chamado “provão”. Essa avaliação, entre outras críticas colocadas, 

era considerada uma forma de “ranquear” as universidades e, assim, o governo conceder 

maiores atenções àquelas consideradas melhores.41  

 No início do novo milênio, o movimento estudantil, liderado pela UNE, esteve 

presente com seus protestos contra a ALCA (Área de Livre Comércio da Américas). A 

ALCA foi uma proposta norte-americana para um acordo comercial entre os países da 

América (exceto Cuba) que implicaria na derrubada das barreiras comerciais e 

alfandegárias. Segundo Maria Paula Araújo, “para muitos estudantes no Brasil, a 

campanha contra a ALCA é a expressão contemporânea de uma antiqüíssima luta contra 

o imperialismo norte-americano”.42 A oposição a ALCA, como o movimento estudantil, 

considerava que este acordo resultaria na consolidação da dominação econômica, 

cultural e tecnológica dos EUA sobre o continente americano.  

                                                           
40 ARAÚJO, Maria P. Op. Cit. p. 206. A autora não desconsidera a participação de estudantes 
universitários, porém atribui a maior e mais relevante participação dos estudantes secundaristas no 
movimento dos “Caras-pintadas.  
41 ARAÚJO, Maria P. Op. Cit. 
42 Id. Ibd. p. 285. 
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 Outro momento de destaque do movimento estudantil, no inicio do século XXI, 

foi a participação dos estudantes no Fórum Social Mundial. Houve a presença de 

estudantes nos três primeiros Fóruns, ocorridos em Porto alegre, em 2001, 2002 e 2003. 

Foi marcante, no segundo fórum, a realização do primeiro Encontro Mundial de 

Estudantes, no qual representantes de vários países discutiram sobre a Educação.43 

Sobre 2003, marco final do presente estudo, merece destaque, a nível estadual, a 

mobilização estudantil sobre o transporte coletivo ocorrida em Salvador. Nesse 

movimento, milhares de estudantes – universitários e secundaristas especialmente – 

com o apoio de outros segmentos da sociedade, empreenderam uma série de 

manifestações contra o aumento da passagem no ônibus urbano. Os estudantes, 

literalmente, paralisaram uma grande parte da cidade, impedindo o funcionamento do 

sistema de transporte coletivo.44 O movimento, que acabou sendo vitorioso, barrando o 

aumento da passagem, foi uma prova que a mobilização estudantil continuava a ter 

momentos de ação intensa. 

 Apesar desses vários exemplos de mobilizações, ganhou força uma questão sobre 

o movimento estudantil dos anos 1990 e início do século XXI, considerando crise do 

movimento. A questão da entrada do movimento estudantil em crise é, muitas vezes, 

apresentada pelos próprios estudantes que não vêem o movimento nesse período tão 

combativo quanto fora em anos anteriores. Essa questão demanda uma investigação 

muito ampla para se chegar a uma conclusão definitiva. No entanto, podemos fazer 

algumas considerações a seu respeito que podem ajudar a entender essa situação. 

Marcelo Ridenti, em seu trabalho sobre a ação de intelectuais e artistas nas décadas de 

1960 e 1970 e sua herança nos anos seguintes, coloca que o “intelectual indignado”, dos 

anos de repressão do regime militar, deu lugar, a partir das décadas de 80 e 90, ao 

“intelectual profissional competente e competitivo no mercado das idéias”.45  Assim, 

pode-se inferir que a configuração social, econômica e política do Brasil a partir dos 

anos 1990 (neoliberalismo, globalização, nova Constituição federal, por exemplo) pode 

ter influenciado na postura adotada por muitos intelectuais, como a preocupação apenas 

com os estudos ou a carreira profissional aludida por Ridenti. Não obstante, definir o 

movimento estudantil como vivendo uma crise é complicado porque parece não se levar 

em consideração que o movimento adquiriu novas facetas e formas de organização e 
                                                           
43 Id. Ibd. p. 274-275. 
44  Sobre essa mobilização ver CARVALHO NETO, Joviniano Soares de. “Mobilizações estudantis e 
transporte público: ocupação das ruas”. Caderno do CEAS. Salvador, n. 208, nov/dez 2003, p. 11-44. 
45 RIDENTI, Marcelo. Op. cit. p. 159. 
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mobilização e de demandas que não significam, necessariamente, crise. A idéia de crise 

pode estar fundamentada nas mudanças de referenciais ou paradigmas que passaram a 

nortear os movimentos. 

 Levando-se em consideração as transformações pelas quais a sociedade brasileira 

foi sofrendo ao final do século XX, torna-se necessário compreender os movimentos 

sociais – e, com isso, o movimento estudantil também – influenciados e circunscritos 

nessa situação. A análise neste trabalho é sobre um movimento específico – o 

movimento estudantil da UEFS – e direcionar-se-á para buscar trazer a relação existente 

entre este e o contexto, as influências e caracterizações dos movimentos sociais do 

período estudado (1990-2003). Não significará, no entanto, que não se considerará a 

dinâmica e especificidade próprias desse movimento. Essa observação é imprescindível, 

pois indicará até que ponto se configura (ou não) tal relação. Observando-se as 

particularidades do movimento estudantil da UEFS buscar-se-á responder a uma 

questão central: que relação pode-se estabelecer entre o movimento estudantil da UEFS 

e a conjuntura dos movimentos sociais do período estudado? Será, portanto, objetivado 

aqui a busca de uma análise relacional, onde a parte será observada em relação a um 

todo. Ressaltando que não se pretende tornar o todo como explicativo suficiente para 

entender a parte, mas sim como um elemento importante na sua compreensão.     

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 



   

CAPÍTULO 2 
 

CERTEZAS E INCERTEZAS NO MOVIMENTO ESTUDANTIL DA 
UEFS 

 
 

 O movimento estudantil da UEFS esteve inserido – ao longo dos anos 1990 e 

primeiros anos do novo milênio – em um contexto, desde o âmbito nacional até o local, 

que é preciso observar. A contextualização do período estudado (1990-2003) é, 

portanto, imprescindível para a compreensão da dinâmica histórica em que o 

movimento estudantil também faz parte. Nesse sentido, esboçaremos uma rápida 

contextualização. 

A partir do início dos anos 1990, no governo Fernando Collor de Melo, o Brasil 

começou a implantar a política econômica neoliberal. O presidente Collor, o qual sofreu 

o impeachment, abriu caminho para a entrada do neoliberalismo no País, como 

privatizações, facilitação da inserção do grande capital internacional e das importações, 

entre outras medidas. Com a saída forçada de Collor da presidência, assumiu o cargo o 

vice, Itamar Franco. O governo Itamar Franco ficou marcado pela implantação do Plano 

Real, que correspondeu à criação de uma moeda forte e ao controle da inflação. O Plano 

Real acabou sendo o grande motivo que levou à eleição de seu criador, o então Ministro 

da Fazenda no governo de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. No governo 

FHC foi intensificada a adesão do Brasil ao neoliberalismo através de reformas 

econômicas e principalmente com as privatizações nos setores de bancários, de 

comunicação, de energia, entre outros. O sucessor de Fernando Henrique Cardoso, Luís 

Inácio Lula da Silva, de origem humilde e com uma carreira política de esquerda, 

significou, em alguma medida, a possibilidade ou expectativas de mudanças para o País. 

Ao mesmo tempo em que ocorriam mudanças na economia, cresciam ou 

formavam organizações ou grupos sociais que representavam uma resistência à essa 

situação. Durante o governo FHC, ocorreram manifestações e protestos de trabalhadores 

e servidores públicos insatisfeitos com a economia ou reclamando do aumento do 

desemprego. Nesse momento, ganhou força e destaque a ação do Movimento dos Sem 

Terra (MST) que, reivindicando a reforma agrária, se consolidou como o principal 

movimento social do Brasil naquele período e um dos maiores contestadores dos 

governos neoliberais.  
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No âmbito estadual, destacou-se a hegemonia do carlismo durante a década de 

1990 e início do século XXI. Os governadores baianos, a partir de 1991, com a posse de 

Antônio Carlos Magalhães (ACM), pertenceram ao mesmo grupo político liderado pelo 

próprio ACM, configurando, assim, o predomínio do chamado carlismo na Bahia. Essa 

é uma questão importante, pois esta centralização política, apesar de ter contado com 

uma considerável aprovação popular, foi alvo de contestações, ocorridas, por exemplo, 

em meios acadêmicos. 

Em Feira de Santana, a presença do carlismo se estabeleceu concretamente 

somente a parir do ano 2000, com a eleição para prefeito de José Ronaldo. 

Anteriormente, ainda prevaleciam grupos políticos com lideranças antigas, como João 

Durval, que governou entre 1992 e 1996 e José Falcão, eleito em 1996 (mas faleceu no 

ano seguinte).46 Além das limitações impostas a este trabalho, a dificuldade de acesso a 

bibliografias sobre este período, impede uma contextualização mais densa e profunda.  

 

2.1 – A UEFS na era neoliberal 

 

 A Universidade Estadual de Feira de Santana, fundada em 1976, teve, a partir 

dos anos 1990, um visível crescimento, com grandes mudanças – quantitativas e 

qualitativas – na infraestrutura, no funcionamento, na oferta de cursos, etc. As 

publicações comemorativas de aniversários da UEFS47 – apesar de um tanto 

apologéticas e superficiais – são fontes interessantes para se conhecer as mudanças ou o 

crescimento sofrido pela instituição ao longo do tempo. O crescimento no âmbito 

educacional da UEFS foi notório ao longo desses anos, mas também as mudanças 

físicas e de infraestrutura marcaram esse período. Entendemos que não será necessário 

apontar minuciosamente todas as mudanças, criações e implementações ocorridas na 

UEFS no período estudado, mas sim indicar elementos relevantes que ajudem a 

perceber a transformações que a instituição UEFS sofreu. 

 Nos anos 1990 foram várias as mudanças ocorridas na UEFS. Na publicação 

comemorativa dos 20 anos da instituição afirma-se que, a partir de 1991, 
                                                           
46 Sobre a história da política recente em Feira de Santana podemos encontrar muitos elementos em um 
trabalho sobre o surgimento e trajetória do PT nesta cidade. Ver SANTOS, Igor Gomes. Na contramão 
do sentido: origens e trajetória do PT em Feira de Santana – Bahia (1979-2000). Niterói, 2007. 
Dissertação (Mestrado em História) – UFF, 2007.    
47 Publicações produzidas pela UEFS, sobre esta instituição, em comemoração a alguns de seus 
aniversários (20, 22 e 23/24 anos).                                                                                                                                                              
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Visando a melhor qualidade do ensino na graduação da UEFS, são realizadas 
mudanças curriculares, avaliações de cursos, ampliação do número de vagas, 
incentivo à monitoria, especialização de docentes, ampliação e 
implementação de laboratórios, ampliação de programas extensão e de 
pesquisa.48 

 

É inegável o aumento quantitativo na oferta de cursos e especializações na UEFS a 

partir de 1990. Em 1991 foi implantada a Pós-Graduação e ao final da década de 1990 a 

instituição oferecia mais de 60 cursos de Pós-Graduação.49 Além disso, a quantidade de 

vagas e cursos de graduação também aumentou. No início dos anos 1990 era 14 o 

número de cursos oferecidos em graduação. No início do século XXI o número passava 

de 25 e com a implementação de cursos muito requisitados, como Direito (em 1998) e 

Ciências Farmacêuticas (em 1999),50 Medicina e Engenharia da Computação (2003)51 

Outro aumento significante ocorreu, principalmente a partir da segunda metade da 

década de 1990, no número de pesquisas científicas.52  

 Ainda nesse período, ocorreram implementações e alterações na estrutura física 

da Universidade que visavam à melhoria no funcionamento e das condições de estudo. 

Mudanças na UEFS, entre a segunda metade da década de 1990 e início do século XXI, 

como construção de laboratórios para pesquisas e pavilhões para aulas, aumento do 

acervo da Biblioteca Central Julieta Carteado e criação do sistema digital de pesquisa 

bibliográfica (1998), criação de Pró-Reitorias, como a Proex (Pró-reitoria de Extensão) 

e Prograd (Pró-Reitoria de Graduação), ambas em 199553, entre outras medidas, 

contribuíram para dar a UEFS o status de crescimento e desenvolvimento. A 

Universidade chegou, no limiar do século XXI, com uma maior quantidade de cursos 

oferecidos, com novas instalações (com o prédio da reitoria), informatizada e, também, 

com um grande número de alunos.  

No entanto, esse crescimento não significou a inexistência de problemas e, 

apesar de os trabalhos sobre a UEFS, referidos anteriormente, não indicarem, com o 

crescimento da Universidade cresceram ou surgiram novos problemas. Na publicação 

                                                           
48   CAMPOS, Maria de Fátima (Coord.). UEFS: 20 anos. Feira de Santana: UEFS, 1996. p. 53. 
49 Ver “Quadro de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UEFS” em CAMPOS, Maria de Fátima 
(Coord.). UEFS 23/24 anos: construindo o futuro. Feira de Santana: UEFS, 2000. p. 73-74. 
50 CAMPOS, Maria de F. (Coord.), 2000. Op. cit. p. 61. 
51 JORNAL Intercampus, UEFS, jan. 2003, Ano XIII, n. 43, p.3. 
52 CAMPOS, Maria de F. 2000. Op. cit. p. 66-67. 
53  Id. Ibd. 
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comemorativas dos 23 e 24 anos da instituição, é colocado, com um certo ar de 

satisfação, a ausência, em 1998, de 40% dos professores para aperfeiçoamento 

profissional, mas não menciona, no entanto, sobre substituições.54 Outro exemplo 

suscetível a questionamentos é o número de pesquisas e projetos existentes na UEFS no 

final da década de 1990. Dos oito Departamentos existentes na instituição, apenas dois, 

o Departamento de Ciências Biológicas e o de Saúde, continham aproximadamente a 

metade do número total de pesquisas e projetos.55 Desse modo, é possível perceber uma 

disparidade entre as áreas de conhecimentos, o que leva a acreditar em formas 

diferenciadas ou desiguais de dar atenção às áreas de conhecimentos nessa instituição. 

 O crescimento pelo qual a UEFS passou a partir de 1990 implicou, também, na 

formação ou aumento de demandas estudantis. Questões como assistência estudantil 

(residência universitária, bolsas, etc.), aumento do acervo bibliográfico, qualidade dos 

cursos, entre outras, tornaram-se cada vez mais evidentes em manifestações e falas 

estudantis. A UEFS havia passado por um processo de crescimento e, 

consecutivamente, muitas demandas estudantis cresceram conjuntamente. Desse modo, 

exigências relativas a condições de estudo, provindas dos alunos, não cessaram, apesar 

do considerado crescimento ou modernização. Essa questão esteve presente em diversos 

momentos – não necessariamente regulares – da tentativa de ação do movimento 

estudantil. A expressão “universidade pública, gratuita e de qualidade” tornou-se 

comum entre manifestos e dizeres estudantis. 

 

2.2 – “Crise” no movimento estudantil da UEFS  

 

 Antes de falarmos sobre a idéia de crise56 no movimento estudantil da UEFS é 

preciso esboçar o conceito para movimento estudantil seguido aqui. Por movimento 

estudantil consideramos a ação de estudantes, de modo coletivo, reivindicando, 

protestando, discutindo, ou ainda, tencionando sobre as mais diversas causas e, também, 

construindo espaços, momentos e situações de vivência e experiência estudantil, 

acadêmica, política, cultural, etc. Não é quantitativamente mensurável, nem corresponde 

                                                           
54 CAMPOS, Maria de Fátima (Coord.), 2000. Op. cit. p. 76. 
55Essa constatação origina-se da observação das tabelas sobre pesquisas na UEFS disponíveis em 
CAMPOS, Maria de Fátima (Coord.). 2000. Op. Cit. p. 71.  
56 O termo crise, referente ao movimento estudantil, será tratado aqui de muitas maneiras (como idéia, 
noção, etc.) porque não se trata de uma forma preponderantemente explícita na observação do objeto de 
estudo e por não parecer uma definição convincente para o caso em questão. 
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apenas à ação de todos os estudantes. Ele pode sim ser apenas a ação de uma parte, a 

qual não significa necessariamente uma vanguarda, apesar do papel importante que 

acabam tendo as lideranças. O movimento estudantil deve ser concebido como uma 

ação coletiva referente a uma demanda do universo estudantil ou a questões mais 

amplas, relacionadas com a sociedade de um modo geral.  

A ação dos estudantes formando o movimento estudantil não é facilmente 

determinada ou mensurável e, apesar dessa tentativa de definição aqui traçada, essa ação 

é muito variada e praticamente indefinível. Não se deve achar, com isso, que o 

movimento estudantil corresponde a uma entidade amorfa que se manifesta 

eventualmente e desestruturada. O movimento estudantil pode até apresentar essas 

características, mas não estará reduzida apenas a elas. É preciso ter em vista que uma 

definição fechada para o movimento estudantil não é adequada e não se pretende, aqui, 

seguir tal postura. 

 Na década de 1990 foi muito freqüente a presença, em escritos (cartas abertas, 

boletins, jornais estudantis, etc.) dos estudantes da UEFS, referentes a movimento 

estudantil, de uma idéia ou noção de crise nesse movimento. Essa forma de ver o 

movimento estudantil da UEFS – muito presente nos primeiros anos da década de 1990 

e com um certo arrefecimento a parir de 1998 – admitia que o movimento no Brasil 

também tinha essa caracterização. Um texto elaborado pelo Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), em 1991, destacava os problemas da organização estudantil, 

colocando que “aqui na UEFS não tem sido diferente das demais Universidades. A 

proliferação de tendências, os Diretórios Acadêmicos desestruturados, o DCE 

enfrentando sérias dificuldades de mobilizar os estudantes (...)”.57 Ainda que nem 

sempre estivesse expressa de forma explícita, como ocorre no trecho anterior, uma idéia 

de crise do movimento era muito patente entre os próprios estudantes. Um outro 

exemplo: o professor Clóvis Ramaiana, que fez parte da direção do DCE em 1990/1991, 

em 1996, numa entrevista sobre os 20 anos da UEFS, considerava que fazia um 

“balanço positivo” do movimento estudantil da Universidade até aquele momento, “em 

que pese” ressalvava o Professor, “a gente sempre enxergar o movimento estudantil 

como uma crise perene”.58  

                                                           
57 MOVIMENTO estudantil. Teses aprovadas para o II Congresso do DCE-UEFS, fev. 1991. 
58 CAMPOS, Maria de Fátima (Coord.). 1996. Op.cit., p. 80. 
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 Diante dessa constatação esboçada, surgiram questões que precisam ser postas. 

Primeiramente seria muito difícil precisar a presença dessa idéia entre os estudantes: 

quais ou quantos eram esses estudantes, por exemplo. Além disso, o que está sendo 

tratado aqui é a existência, entre os estudantes, e com uma considerável relevância, de 

uma forma de ver ou definir o movimento estudantil da UEFS a partir do início dos 

anos 1990. Uma outra questão é com relação ao que estava direcionada esta concepção 

de crise, ou seja, sobre quais bases estava fundamentada a idéia de crise. Há, ainda, 

outra questão, a qual se identifica com o eixo central deste trabalho, que é procurar 

identificar a relação (e em que medida) entre essa crise, ou concepção de crise, com a 

conjuntura geral dos movimentos sociais e com o contexto histórico do período 

estudado. Essas questões serão tratadas adiante, ressaltando que as conjecturas 

apresentadas aqui não significarão conclusões fechadas, mas sim, indicativos plausíveis 

para se pensar e tema em foco. 

A presença da concepção de crise (ou dificuldade) no movimento estudantil foi 

percebida em escritos originados de setores ou estudantes que tinham alguma 

proximidade ou participação com o movimento (ou, pelo menos, assim se pretendiam). 

Esses referidos escritos provinham, geralmente, de órgãos estudantis e eram jornais, 

boletins, cartas abertas, escrito avulsos, etc. Eram, portanto, materiais que pareciam ou 

pretendiam ter o conhecimento de causa. Como argumento para essa concepção de 

crise, era muito freqüente apontarem os seguintes elementos: a falta ou incompetência 

de lideranças – considerou-se, pó exemplo, que “para sairmos desta situação [falta de 

orientação] será necessário trabalharmos na formação sólida de lideranças”59; o apego a 

“lutas específicas”, a “fragmentação” ou uma “luta de tendências”60 nos órgãos 

estudantis; ou, ainda, por ser preciso “armar-se de consciência política da necessidade 

de participação”.61 O estado do movimento estudantil era considerado crítico, 

apresentando, assim, fundamentos para uma concepção de crise. Alguns elementos que 

podem ajudar a entender essa visão pessimista do movimento estudantil correspondem à 

baixa participação de estudantes em assembléias e reuniões de conselhos estudantis e às 

questões discutidas nessas reuniões, observadas em atas do período.62 Predominavam, 

                                                           
59 A UEFS e o movimento estudantil local. Boletim Resistência, UEFS, jan./fev. 1990.  
60 MOVIMENTO estudantil. Teses aprovadas para o II Congresso do DCE-UEFS, fev. 1991. 
61 JORNAL de Adm, jan. 1991. 
62 A quantidade de atas de assembleias de estudantes encontradas foi muito pequena – ao que parece não 
era um material destinado ao arquivamento – e haviam atas que eram de reuniões de entidades estudantis, 
as quais participavam, geralmente, apenas os membros. Não obstante, a problemática suscitada a respeito 
dos assuntos discutidos também deve ser relacionada com essas reuniões.  
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nas atas consultadas, assuntos com eventos, carteira de estudante, eleições para o DCE, 

por exemplo, havendo, assim, a ausência de assuntos tidos como políticos e sobre a ação 

estudantil, o que poderia, de alguma forma, influenciar na maneira de estudantes 

considerarem o movimento daquele período.  

A organização do movimento estudantil dentro de uma universidade não está 

exclusivamente ligada a órgãos estudantis da instituição. No entanto, o papel que esses 

órgãos possuem é consideravelmente importante, pois tem como principais 

características o fator institucional (ou legal) e o fato de ser a representação dos 

estudantes.  Dessa forma, aos órgãos estudantis (DAs, DCE, etc.) são convergidas, em 

certa medida, a responsabilidade ou a função de movimento estudantil – muitas vezes de 

forma isolada – ou, ainda, a sua organização. Nesse sentido, a crise do movimento 

estudantil da UEFS ou seus problemas e dificuldades, eram, muitas vezes, associadas a 

uma má atuação da representação estudantil ou a falta de lideranças. No início dos anos 

1990 haviam escritos estudantis alertando para a necessidade de “formação sólida de 

lideranças, através de seminários, cursos, grupos de estudos, assembléias, etc., no 

sentido de formação de uma nova direção para o M. E. [movimento estudantil]”,63 ou, 

ainda, falando sobre ser preciso “criar condições para que o estudante veja na sua 

entidade um canal de participação e de luta”.64 A preocupação com a formação de 

lideranças, ao que parece, foi se arrefecendo ao longo dos anos. Não obstante, essa 

preocupação e o chamado à atenção para a atuação de representação estudantil são 

indicativos de tentativas de explicar ou solucionar problemas referentes ao movimento 

estudantil.  

Podemos observar, como possibilidade de interpretações, alguns nomes de 

chapas que a venceram algumas eleições para o DCE (órgão maior da representação 

estudantil na UEFS) a partir de 1990. Nomes como Ao Comando (1995), É Preciso 

Lutar (1996), Ousar Lutar, Ousar Vencer (1998), Ousar para Mudar (2001), Ousar 

Mais (2002) sugerem algum tipo de chamamento ou convocação dos estudantes para 

algum tipo de ação.  

A noção de crise que se tornou lugar comum a partir do início da década de 

1990, nas referências de estudantes da UEFS ao movimento estudantil, pode ser 

                                                           
63 A UEFS e o movimento estudantil local. Boletim Resistência, UEFS, jan./fev. 1990. O conteúdo deste 
Boletim deve ser observado com um certo cuidado por ser um manifesto assumidamente de oposição a 
diretoria do DCE daquele período. 
64 CARTA aos estudantes de Administração, 13/09/1990.  
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associada às mudanças ocorridas nas concepções (ou ideologias) e práticas de 

movimentos sociais, bem como na configuração político-social e econômica que o 

Brasil foi adquirindo ao longo dos anos 1990. Além disso, as dinâmicas internas da 

Universidade e suas transformações incidiram sobre as idéias e ações do movimento 

estudantil. A definição de crise para o movimento estudantil apresentou-se explícita ou 

implicitamente em diversos escritos produzidos por estudantes. A essa idéia de crise 

podemos relacionar o trabalho do ensaísta Gilberto de Mello Kujawski sobre “crise”.65 

Para Kujawski, o qual trata crise como inserida num processo, “a mudança se 

superlativa em crise”.66 Assim, a desconformidade, a contradição ou as transformações 

ocorridas em um processo podem ser definidas como crise. O caso específico do 

movimento estudantil da UEFS pode ser observado a partir dessa ótica, pois em um 

contexto de transformações e redefinições a concepção de crise acabou sendo recorrida. 

 

2.3 – Manifestações e reivindicações  

 

 Antes de tratar sobre atuações do movimento estudantil da UEFS a partir de 

1990, esboçaremos um comentário sobre sua ação nos anos anteriores. A escassez de 

trabalhos sobre esse tema – movimento estudantil na UEFS ao longo dos tempos – 

contribui para uma abordagem ligeira e um tanto superficial. Além disso, não é objetivo 

do presente trabalho tratar de forma aprofundada o movimento estudantil da UEFS em 

todos os períodos. A alusão ao período anterior ao estudado (1990-2003) ocorre no 

sentido de ajudar a perceber possíveis rupturas ou permanências, facilmente 

perceptíveis, que contribuam na análise do foco principal deste trabalho. 

 O movimento estudantil da UEFS, anterior a 1990, não parece ter sido 

marcadamente atuante ou combativo. As fontes consultadas (do período após 1990) não 

são nada saudosistas com o passado do movimento da UEFS. Os anos anteriores não 

são referidos como modelos ou inspirações para o período considerado de crise. No 

entanto, pode-se destacar alguns exemplos. Nos primeiros anos de existência da UEFS, 

a busca pela construção de órgãos estudantis na Universidade representou um momento 

marcante da ação estudantil. No final dos anos 1970 e início dos 1980, os estudantes da 

UEFS tinham um notório destaque no que se refere às mobilizações sociais e políticas. 

                                                           
65 KUJAWSKI, Gilberto de Mello. A crise do século XX. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991. 
66 KUJAWSKI, Gilberto de Mello. Op. cit. p. 69. 
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Para Igor Gomes Santos, “o impulso nas lutas sociais em Feira de Santana veio na 

forma das construções dos Diretórios Acadêmicos, do DCE e das lutas pela 

transformação do curso de Construção Civil para Engenharia Civil”.67 Ainda nesse 

mesmo período, destacou-se o papel de estudantes – ligados a grupos políticos, como a 

Ala Jovem do MDB, a dissidência do PC do B – no processo de criação e impulsão do 

Partido dos Trabalhadores (PT) em Feira de Santana. O momento de grande 

mobilização dos estudantes é, ainda, enfatizado Igor Gomes Santos ao considerar que 

“movimentos públicos de massa, apenas os estudantes realizaram naquele momento”.68 

Em outro momento, fins da década de 1980, ocorreram manifestações intensas 

para a construção de uma residência universitária, culminando com a ocupação de um 

prédio de dentro da Universidade onde funcionava a creche. A partir dessa atuação 

surgiu a Residência Universitária. O que se pode constatar é que, a despeito das poucas 

informações sobre o período anterior a 1990, o movimento estudantil teve momentos 

marcantes, mas que não representou para a posteridade nenhuma fonte de inspiração.  

 Ao longo dos anos 1990, mesmo falando em crise ou problemas no Movimento, 

foram percebidas ações ou tentativas de estudantes de reivindicar, manifestar-se ou 

posicionar-se sobre diversas questões. Essas ações – que corporificam o movimento 

estudantil – ocorreram ao longo dos anos 1990 abarcando, como principais pontos, a 

busca pelo lazer e entretenimento, estrutura física da Universidade, a oposição a reitoria 

ou às medidas da instituição, transporte coletivo, entre outros. As ações desse período 

ocorreram, ao que tudo indica, sem uma exacerbação ou maior radicalização. No início 

do século XXI, houve ações estudantis que tiveram características mais radicais do que 

em anos anteriores. O movimento de paralisação, em 2001, e a greve geral de 

estudantes, em 2003 (que será tratado mais a frente) serão os casos tomados aqui para 

exemplificar as ações estudantis desse período. Buscaremos, a partir daqui, apresentar 

caracterizações de ações da década de 1990 e observar, também, o movimento de 2001, 

o qual poderia ter significado uma ruptura ou início de um novo momento para o 

movimento estudantil.  

 Como a idéia de movimento estudantil não se restringe às ações estudantis 

consideradas “políticas”, mas sim, é abrangente, consideramos as mais diversas 

demandas e manifestações como pertencentes ao movimento. Uma dessas demandas, e 

                                                           
67 SANTOS, Igor Gomes. Op. cit. p. 86. 
68 Id. Ibd. p. 92. 
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que pode, também, ser relativizada, é referente ao lazer e entretenimento dos alunos. 

Relativizada porque, muitas vezes, a preocupação com tais demandas pode significar 

um interesse supérfluo ou secundário diante de outras questões mais importantes. Ainda 

assim, a busca por condições e formas de lazer fez parte das bandeiras de muitas ações 

estudantis na década de 1990. Além disso, muitas das atividades consideradas como 

entretenimento, como, por exemplo, as Calouradas Universitárias, continham momentos 

para a discussão sobre o movimento estudantil.69 Além de poder ser um espaço para 

discussões, a busca pela realização e organização de um determinado evento estudantil  

implicava em ações coletivas e indicavam para o reconhecimento de órgãos estudantis, 

já que, geralmente, eram os responsáveis pelo evento. 

 Questões referentes ao espaço físico da UEFS também estiveram presentes em 

reivindicações estudantis. Exigências de urbanização, pavimentação e iluminação70, 

para assim garantir a segurança dos estudantes em trajetos dentro da Universidade, 

ocorriam com certa freqüência. Em um outro momento exigiu-se a implantação, no 

campus, de postos de caixas eletrônicos, correios e de venda de vales estudantis.71 Essas 

foram algumas reivindicações sobre a infraestrutura da UEFS que apontam para a 

preocupação, entre os estudantes, com a comodidade e melhores condições dentro da 

Universidade.   

 Outra questão relativa ao movimento estudantil muito verificada foram as 

contestações a órgãos superiores da administração da UEFS. Ocorreram, assim, certos 

embates entre setores estudantis e a Administração Superior. Uma postura de oposição 

às reitorias parece ter sido muito freqüente. Um exemplo dessa postura foi a recusa do 

DCE em participar da comissão eleitoral no pleito para reitor em 1995. O Conselho de 

Entidades, órgão composto por representantes dos Diretórios Acadêmicos (DAs), 

decidiu em assembléia que o DCE não iria participar da comissão eleitoral,72 pois havia 

discordância entre da representação  estudantil da forma de votação, a qual o voto 

estudantil tinha um peso menor que dos professores. A relação entre o movimento 

estudantil e a reitoria não era sempre conflituosa, pois havia variações e arrefecimentos 

em função – como hipótese plausível – da composição dos órgãos estudantis por 

                                                           
69 A Calourada Universitária ocorreu pela primeira vez em 1998 e teve como uma de suas palestras 
“Movimento estudantil: um desafio ontem, hoje e sempre”, com o Prof. Eurelino Coelho.  
70 OFÍCIO do DCE para a UEFS (nº 0017/98.1). s/d. 
71 Reivindicações presentes em um abaixo-assinado de cerca de 120 páginas, mas que não estavam todas 
completamente preenchidas (07/02/2001).  
72 ATA da Assembléia do Conselho de Entidades (13/03/1995).  
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aqueles que podiam ter proximidades ideológicas ou partidárias com a Administração 

Superior.  

 Um ponto que teve grande destaque – talvez o maior – entre as manifestações 

estudantis diz respeito a questões referentes ao transporte coletivo em Feira de Santana: 

direito a meia-passagem, preço da passagem, qualidade na oferta do serviço, etc. Essas 

questões foram frequentemente observadas por setores estudantis. Em 1990, o DCE 

enviou uma carta à imprensa feirense onde, entre outras cobranças, exigia a 

concorrência nas linhas de ônibus e preços condizentes com os reajustes salariais.73 

Ainda nesse mesmo ano ocorreu um protesto de estudantes na Câmara Municipal de 

Feira de Santana contra a não aceitação do ticket (meia-passagem) estudantil no período 

da micareta. Alguns anos mais tarde era solicitado pelos estudantes, sem sucesso, a 

instalação de postos de venda de vale estudantil no campus da UEFS.74  

A criação do Smart Card (cartão eletrônico que continha a meia-passagem para 

os estudantes) foi, também, questionada e esse sistema eletrônico de passagens chegou a 

ser considerada, por estudantes, como fonte de lucros maiores para as empresas de 

transporte.75 Nos materiais – folder, manifestos, etc. – do Grupo Ousar (grupo estudantil 

surgido em 1997 para disputar as eleições para o DCE), principalmente aqueles que 

continham propostas de campanha, era sempre presente algum ponto sobre o transporte 

coletivo municipal. Portanto, o transporte coletivo era uma questão que, em alguma 

medida, levava os estudantes a se organizarem e se preocuparem com o assunto. 

Ocorria, assim, algum tipo de mobilização diante dessa questão.  

 A referência feita até aqui sobre momentos da mobilização estudantil não pode 

negligenciar as especificidades que compõem esses grupos de estudantes e que 

influenciam nas suas ações e comportamentos. Não houve (e provavelmente nunca 

haverá) uma homogeneidade nas ações dos estudantes. As influências e peculiaridades 

que os estudantes possuem levam à heterogeneidade e às divergências dentro do que 

poderia ser considerado um único movimento. O movimento estudantil da UEFS sofria 

influências partidárias diversas (PT, PC do B, PFL, etc.) e tinha, também, como um 

fator determinante de sua caracterização, a diversidade regional na composição dos 

                                                           
73 CARTA do DCE à imprensa feirense (11/01/1990).  
74 OFÍCIO do DCE para a Reitora Anaci Bispo Paim (nº 003/96, de 18/12/1996). 
75 ECONOTÍCIAS: informativo de Economia. UEFS, ano 2, n. 10, maio/jun. 1999.  
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estudantes da instituição.76 Apontar os casos ou detalhes das divergências presentes no 

movimento estudantil da UEFS não é a intenção aqui, além disso, requereria um estudo 

maior e mais aprofundado. O que deve ser colocado aqui é que havia divergências e que 

havia entre os estudantes a noção dessa diferenciação. Entendemos que essa é uma 

caracterização importante para se pensar o movimento estudantil, mas que, no entanto, 

essa questão não parece ter sido determinante para o arrefecimento do movimento ou 

para consolidar uma idéia de crise.  

 Como foi traçado até aqui, o movimento estudantil da UEFS atravessou os anos 

1990 com ações, manifestações e reivindicações, mas sem apresentar uma certa 

exacerbação ou maior intensidade. Em 2001 ocorreu um evento promovido pela ação 

estudantil que, tudo indica, foi maior e mais intenso do que os exemplos anteriores: foi a 

“greve”77 dos estudantes, que durou 25 dias, nos meses de julho e agosto. A “greve” 

teve a adesão de grande parte dos estudantes da Universidade e foi finalizada quando a 

reitoria se comprometeu a atender os pontos reivindicados pelos grevistas, como 

concursos para aumentar o quadro docente, ampliação da Residência Universitária, 

criação de um “verdadeiro” restaurante universitário, entre outros.78   

 O ano 2001 foi muito movimentado no que se refere à mobilização estudantil e 

não apenas por causa da “greve” dos estudantes. A edição do mês de maio do jornal do 

DCE – Levante – noticiou diversas mobilizações em vários cursos.  No início daquele 

ano estudantes dos cursos de Geografia, Educação Física, Engenharia de Alimentos e 

Farmácia realizaram manifestações no saguão da Biblioteca Central Julieta Carteado.79 

A edição especial do mesmo jornal, no mesmo ano, além de informar sobre a “greve” 

dos estudantes – referida acima – noticiou a mobilização dos estudantes de História em 

ocupação ao prédio do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, exigindo, entre 

outras coisas, a reorganização da Área de História e um laboratório de informática.80 

                                                           
76 Sobre a composição dos estudantes da UEFS, um excelente trabalho é a dissertação: FERREIRA, 
Edson Dias. A emergência da Universidade Estadual de Feira de Santana e o seu estudante, no 
contexto da historicidade da região. Salvador, 1997. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade 
de Educação, UFBA, 1997. 
77 O Jornal do DCE, Levante, ano 2, n. 3 (edição especial), de 2001, fala de greve dos estudantes. No 
entanto, Nilton Araújo, estudante de História e membro do DCE na época, em uma carta aos estudantes 
da UEFS (de 11/09/2001), considera o acontecimento como paralisação e rejeita a definição de greve.  
78 JORNAL Levante, ano 2, n. 3, edição especial, 2001. Um estudo mais aprofundado sobre a “greve” de 
2001 seria bastante apropriado para a análise de ações estudantis nos anos seguintes, principalmente a 
greve de 2003. No entanto, não foi possível fazer aqui este aprofundamento, sendo, portanto, de antemão, 
reconhecida essa falha.  
79 JORNAL Levante, ano 2, n. 2, maio/2001. 
80 JORNAL Levante, ano 2, n. 3, edição especial, 2001. 
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Diante desses exemplos surge uma questão: o ano 2001 pode ter inaugurado um novo 

período de ascensão do movimento estudantil, atingindo o auge em 2003, com a greve 

(essa realmente uma greve) dos estudantes? 

 Se o ano 2001 pode ser visto ou considerado por alguém como marco de 

ascensão do movimento estudantil, diante da grande mobilização ocorrida, como não 

pensá-lo em relação aos anos anteriores? O ano 2001 não deve ter sido nenhum 

momento isolado do contexto anterior de menor mobilização. Desse modo, ele deve ser 

pensado como parte de um processo que move o movimento estudantil da UEFS, 

composto de nuances e variações que se relacionam com a dinâmica própria do 

movimento, resultando em uma situação complexa e de difícil sistematização. A década 

de 1990 pode ter sido um período de incertezas expressadas nas formas como os 

estudantes viam ou definiam o movimento na UEFS. Dizer, de um modo geral, o quanto 

essa década foi significativa ou não para o movimento estudantil seria bastante 

temerário. Não se pode negar que, a despeito das crises ou supostas crises, as ações do 

movimento nos anos 1990 corresponderam a elementos de um mesmo processo 

histórico e que não devem ser mensurados. 

 Pode-se constatar, talvez, que tenham sido mudanças nas práticas do movimento 

ou ainda influências de paradigmas que não mais correspondiam a um novo estado de 

coisas que influíram na definição de crise. Por outro lado, não foram percebidas, 

analisando as fontes, indícios de ruptura ou transformações bruscas nos modos de 

definir e atuar no movimento. Enfim, mais um elemento da complexidade desse objeto: 

as práticas e ações do movimento ao longo do período estudado são, de certa forma, 

muito parecidas, porém, mais radical ao seu final (2003) e, portanto, posterior a uma 

crise. Além disso, como explicar a maior mobilização no início do século XXI se o 

contexto que na década de 1990 teria contribuído para redefinições nos movimentos 

sociais – para sua crise – não desapareceu e até se intensificou no início do século XXI? 

Como uma possibilidade de conclusão para as conjecturas aqui traçadas, entendemos 

que o contexto do período estudado não é suficiente para explicar as características 

apresentadas pelo movimento estudantil da UEFS. Não obstante, as incertezas, 

variações e até mesmo as “crises” existentes naquele período podem ser visualizados 

naquele movimento. 

 Talvez alguém pudesse falar em perdas ou deficiências que compuseram o 

movimento estudantil da UEFS na década de 1990, porém isso seria simplificar uma 
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situação muito mais complexa. A presença de lutas e reivindicações ao longo dos anos – 

referentes ao transporte coletivo, infraestrutura da Universidade, etc. – revela uma 

continuidade de lutas. A existência de correntes e de lutas diferentes, variadas e até 

mesmo antagônicas dentro do movimento estudantil poderia significar o 

enfraquecimento ou esfacelamento do movimento. No entanto, essas características 

estavam presentes ao final do século XX – a multiplicidade de lutas e demandas – e o 

movimento estudantil não foi uma exceção. A ação dos estudantes sob a forma de 

movimento estudantil nos anos 1990 não foi apenas inconstante e variado, mas, 

também, uma sintomática de um período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CAPÍTULO 3 

A GREVE DE 2003: novas perspectivas? 

 

 Este capítulo tem por objetivo mostrar, com certa minúcia, o desenrolar de um 

momento da atuação do movimento estudantil da UEFS que, além de corresponder ao 

marco final do presente estudo, é um evento que pode estar coberto com a aura de um 

marco para o fim ou início de um período diferente: a greve geral dos estudantes, em 

2003. A partir daqui, diferentemente do que foi pretendido nos capítulos anteriores, o 

texto incorrerá mais em um momento descritivo, mas sem a completa ausência de 

análises. O privilégio pela descrição não é acidental: representa a intenção de mostrar 

uma ação estudantil e seus detalhes para, a partir daí, procurar compreender até que 

ponto esta ação específica representa (ou não) a permanência ou ruptura de um 

determinado momento. Ou, ainda, despertar questionamentos sobre influências, 

motivações e as relações entre a greve e o seu desenrolar e a conjuntura do período, 

inclusive no que se refere aos movimentos sociais de um modo geral.  

Provavelmente, os questionamentos que surgirão poderão não ser 

completamente respondidos ou ainda possuirão lacunas devido às limitações deste 

trabalho e, principalmente, pela natureza complexa que apresenta o objeto estudado. 

Buscaremos, a partir daqui, mostrar o desenrolar do movimento grevista dos estudantes 

da UEFS em 2003 e pensá-lo, principalmente, em relação ao contexto anterior desse 

movimento estudantil e, também, como uma possibilidade de ser vista como indicativo 

de perspectivas para o movimento. 

 

3.1 – Greve 

 

A greve é um recurso desenvolvido principalmente por trabalhadores como 

forma de reivindicar melhores salários, condições de trabalho, etc. É uma cessação 

coletiva e voluntária do trabalho.81 Assim, o termo greve, muito presente nos meios 

trabalhistas, é utilizado, também, para casos de paralisação das atividades estudantis. 

Pedro Castro, em seu trabalho sobre a greve – no qual destaca a sua história, conceito e 

formas –, apesar de relacionado exclusivamente com os trabalhadores, aponta para uma 

                                                           
81 CASTRO, Pedro. Greve: fatos e significados. São Paulo: Ática, 1986. p. 13.    
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ampliação da utilização deste termo. Este autor define como elemento caracterizador da 

greve “a suspensão de uma atividade” e, com isso, considera greve não apenas entre os 

trabalhadores, mas, também, em outros meios, como o estudantil.82 A greve de 

estudantes – assim como a de trabalhadores – implica na paralisação de suas atividades 

próprias como forma de reivindicar e exigir melhorias no exercício de suas atividades. 

Além disso, entendemos que a greve, de um modo geral, não deve compreender apenas 

a paralisação de uma atividade, mas possuir também o estado de mobilização – ainda 

que não seja de todos os grevistas. Portanto, consideramos greve a paralisação (ou 

suspensão) de uma atividade e o estado de mobilização (não necessariamente de todos) 

daqueles que paralisaram. 

O processo de deflagração e desenrolar da greve ocorreu com a participação – 

muitas vezes intensa – dos estudantes ou, pelo menos, de parte deles. Ainda que uma 

greve não indique a participação ou aceitação de todos os estudantes, ela é um caso de 

mobilização estudantil de grandes proporções dentro de uma instituição. A grandeza da 

greve estudantil pode ser percebida não apenas por suas conseqüências, mas também 

pela enorme movimentação de estudantes – até mesmo daqueles que não a aprovem e 

buscam obliterá-la – durante o processo de greve. Ao observamos a greve geral dos 

estudantes da UEFS de 2003 poderemos compreender essa referida grandiosidade. 

Sendo a greve geral dos estudantes um momento de considerável grandiosidade 

da ação estudantil, como podemos considerar a greve de 2003 na UEFS em relação aos 

anos predecessores do movimento estudantil? Ou seja, como relacioná-la com o período 

considerado de crise? Teria sido, então, um momento isolado, um recomeço ou a 

confirmação de uma nova era? 

 A essas questões norteadoras esperamos, ao final deste capítulo e após observar 

o acontecimento em questão, poder apresentar possibilidades plausíveis de respostas. 

Esperamos ainda que a análise do evento de 2003 possa, também, contribuir para a 

compreensão dos anos anteriores do movimento estudantil ou, pelo menos, indique 

possibilidades de interpretação e, desse modo, favoreça a busca pela compreensão do 

diversificado, impreciso, complexo e indefinível movimento estudantil entre 1990 e o 

ano 2003. 

 

                                                           
82 CASTRO, Pedro. Op. cit. p. 19.  
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3.2 – A greve geral dos estudantes da UEFS (2003): antecedentes, deflagração e 
primeiros passos 
 

Em 23 de setembro de 2003, os estudantes da UEFS, em uma Assembleia Geral, 

decidiram em votação pela paralisação de suas atividades estudantis. Iniciou-se, assim, 

formalmente, a greve geral. Não obstante, a greve teve antecedentes decisivos que 

remontam a anos anteriores. Como principal antecedente, devemos considerar a “greve” 

ou paralisação dos estudantes ocorrida em meados de 2001. A paralisação de 2001, que 

durou 25 dias – a qual já foi abordada no capítulo anterior – teve os seus pontos 

reivindicados mantidos no movimento grevista de 2003 (além do acréscimo de outros). 

Desse modo, o não cumprimento de medidas reivindicadas em 2001 foi um dos 

alicerces para o movimento de 2003. Jhonatas Monteiro, estudante de história na época, 

que entrou na UEFS no segundo semestre de 2001, tinha experiência de participação em 

grupos jovens ligados a Pastoral da Juventude e que se tornou uma figura muito 

presente no movimento estudantil da UEFS, participando ativamente do processo de 

greve, considera que esta “começa, de certa forma, com uma série de contradições que 

vêm antes de 2003”. Além disso, explica o mesmo participante da greve: 

Então você já tem (...) reivindicações que são anteriores (...), a negativa de 
resolução desses problemas (...) que motivaram essas reivindicações, acaba 
sendo um dos elementos que engrossam o caldo ali que leva a greve de 2003. 
Como, por exemplo, questões acordadas, mas que eram descumpridas pela 
administração e, pior ainda, descumpridas sem qualquer tipo de 
justificativa.83 

 

 Ademais, como foi falado no capítulo anterior, houve mobilizações freqüentes 

entre 2001 e 2003, o que pode indicar um evidente momento de crescimento do 

movimento estudantil. Desse modo, o novo milênio teve em seu início uma 

considerável movimentação dos estudantes na UEFS. Os anos imediatamente anteriores 

a 2003 (até 2001) podem ser vistos como o momento formador ou então onde estariam 

as bases para a greve de 2003. Jhonatas Monteiro vai mais além, reconhece a influência 

do movimento de 2001, mas chama a atenção, também, para possíveis influências 

anteriores. “Entre outras motivações”, afirma Jhonatas Monteiro sobre a greve de 2003, 

“conformavam um a pauta que vinha desde 2001 e, obviamente, não vinha só de 2001: 

vinha de antes, de trajetória, de questões que o movimento estudantil debatia e tudo 

mais”. Surge assim uma questão: as influências sobre o processo greve de 2003 podem 

ser remontadas a períodos muito anteriores, inclusive àquele em que o movimento vivia 
                                                           
83 Entrevista concedida a mim mesmo em 21 de agosto de 2008. 
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em “crise”? Parece que para um dos participantes da greve (Jhonatas Monteiro), podem 

ser remontadas sim. 

 Um último elemento que precisa ser abordado sobre os antecedentes da greve de 

2003 diz respeito à eleição para reitor ocorrida no primeiro semestre daquele mesmo 

ano. Nessa eleição venceu a chapa da situação, assumindo a reitoria o Prof. José Onofre. 

O que tornou esse acontecimento relevante para influenciar o movimento grevista está 

relacionado com uma “radicalização” da visão dos estudantes.84 Em primeiro lugar, 

ocorreu um grande descontentamento, no setor estudantil, com os valores dos votos de 

cada categoria da Universidade no processo eleitoral. Em uma Assembléia Geral 

Universitária ocorrida em 2002, havia sido decidido pela adoção do sistema de voto 

universal (estudantes, funcionários e professores com seus votos tendo o mesmo peso 

ou valor). No entanto, o Conselho Superior Universitário (órgão administrativo da 

UEFS) aprovou o sistema chamado de 70-15-15 (os votos dos professores 

correspondem a 70% do total, enquanto os dos estudantes e funcionários 

corresponderiam a 15% cada). Teria sido essa forma de votação que favoreceu a vitória 

da situação, malquista pelos estudantes. Em segundo lugar, houve um apoio e 

participação muito grande de estudantes na chapa de oposição – Mais UEFS – liderada 

pelo Prof. José Carlos Barreto. Com isso, afirma Jhonatas Monteiro, “a derrota dentro 

do processo eleitoral (...) teve um impacto muito forte. Teve um impacto inclusive de 

radicalização da nossa visão de democratizar a universidade”.85 Não deve ter sido mera 

coincidência que poucos meses após a eleição foi deflagrada a greve. 

Por último, em 2003, antes de deflagrar a greve, ocorreram mobilizações 

estudantis com um considerável destaque. Semanas antes do início da greve, estudantes 

da UEFS fizeram manifestações, uma delas com a participação de estudantes 

secundaristas, contra o aumento da passagem de ônibus.86 Ainda nesse mesmo período, 

alguns cursos paralisaram suas atividades, como, por exemplo, o curso de Odontologia 

que utilizou desse meio “para pressionar a administração superior no sentido de resolver 

os problemas” e, assim, “ter um curso digno”, para que os estudantes saiam “preparados 

                                                           
84 O termo (ou noção de) “radicalização” foi empregado por Jhonatas Monteiro em entrevista já citada.  
85 Entrevista concedida por Jhonatas Monteiro acima citada. 
86 GREVE dos estudantes da UEFS – 2003. s/d. Panfleto informativo do DCE, gestão Ousar, Lutar e 
Vencer, sobre a greve, trazendo uma breve cronologia dos seus acontecimentos. 
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para o mercado de trabalho”.87 A instabilidade dentro da UEFS e uma certa mobilização 

entre os estudantes tornaram-se cada vez mais prementes.  

No mês de setembro foram realizadas algumas assembléias gerais estudantis em 

que a possibilidade de greve adquiriu força. No dia 23 desse mesmo mês, através de 

uma votação ocorrida em uma Assembleia Geral realizada dentro do prédio da Reitoria, 

já ocupada pelos estudantes, foi decretada a greve geral dos estudantes da UEFS. Com 

relação ao processo de votação, surgiram contestações ao resultado, implicando em 

novas votações para a deflagração. A greve foi efetivamente decretada somente após a 

terceira votação, com vitória para a greve, durante essa mesma assembleia.88 Esse 

impasse originou-se de estudantes que não aprovavam a greve. Iniciou, assim, um dos 

maiores casos de mobilização estudantil desta Universidade. Ou, como chegou a 

considerar um de seus participantes, “a maior mobilização de massas internas dentro da 

universidade. Ela é [foi] a maior, a mobilização com maior envolvimento da categoria 

estudantil com os rumos dessa mobilização (...), suas implicações, suas causas.”89  

Um dos primeiro passos do movimento grevista foi a recuperação dos pontos 

(que eram 19) reivindicados em 2001. A esses pontos foram acrescidos outros e a pauta 

da greve ficou estabelecida em 23 pontos. Os pontos reivindicados abordavam diversas 

questões, como: 

1) Implantação do restaurante universitário com sistema de bandejão; 2) 
Urbanização imediata dos caminhos internos da UEFS (...); 3) Reestrutura 
política de assistência social aos estudantes carentes, inclusive com o 
aumento do número de bolsas-auxílio especial; 4) Ampliação imediata da 
Residência Universitária; (...) 10) Reelaboração dos processos eleitorais nas 
instancias administrativas; a exemplo do voto universal e igualitário, 
composição da comissão eleitoral, etc.; (...) 23) Intervenção da UEFS no 
processo de ampliação do direito estudantil à meia passagem 
intermunicipal.90 

 

As reivindicações dos estudantes, como as citadas acima, indicavam a busca por 

melhorias nas condições de estudo e no funcionamento da instituição. Apesar de ter 

havido outros pontos reivindicados que não foram citados aqui – como, por exemplo, 

relacionadas a licitações de serviços terceirizados, avaliação das contas da UEFS, etc. –, 

fica evidente que a greve de 2003 comportava questões cobradas em anos anteriores. 

                                                           
87 CARTA do D.A. de Odontologia comunicando o início da paralisação dos estudantes do curso, 18 de 
setembro de 2003.  
88 ATA da Assembleia Geral dos Estudantes. 23/09/2003. 
89 Entrevista concedida por Jhonatas Monteiro. 
90 PAUTA de Reivindicações: greve dos estudantes da UEFS – setembro de 2003. 



  47 

Questões relacionadas às condições de estudo, estrutura física da universidade, 

transporte coletivo – abordadas no capítulo anterior – também estiveram presentes no 

movimento grevista de 2003. 

 Os estudantes se instalaram no saguão do prédio da reitoria, ocupando esse 

espaço. Faziam as refeições, realizavam as assembleias e dormiam naquele local. 

Jhonatas Monteiro faz a seguinte colocação sobre aquela situação de ocupação e 

mobilização: “a gente mora [passou a morar] no prédio da administração e há [havia] 

uma negativa muito forte de negociação da administração, dizendo que só negocia 

[negociava] quando a gente saísse e a gente que só saia se negociasse.”.91 

 Em oito de outubro, no décimo sexto dia de greve, se deu um dos momentos 

mais tensos de toda a greve: a expulsão, pela polícia, dos estudantes que ocupavam o 

prédio da reitoria. A Justiça havia concedido reintegração de posse à administração e, ao 

que tudo indica, com a determinação do então reitor José Onofre, foi colocada a Polícia 

Militar para realizar a retirada dos estudantes do prédio. A polícia realiza a reintegração 

de posse. “Ela acontece sem uma violência física direta. Obviamente ela é uma 

violência simbólica ao princípio da autonomia universitária”, afirma Jhonatas 

Monteiro92. Após a saída do prédio, os estudantes decidiram acampar nos seus jardins. 

Contam, para isso, com ajuda de integrantes do MST da região para a construção das 

barracas. O acampamento nos jardins do prédio durou até o final da greve.  

 A utilização da força policial para retirar os estudantes de um prédio da 

Universidade é, no mínimo, reprimível. A situação, apesar de não ter ocorrido violência 

física direta, foi bastante tensa. Professores, funcionários e políticos locais – em 

solidariedade a greve, para evitar algo pior ou por outros motivos – estavam presentes 

no momento da ação policial. Foram, portanto, testemunhas de um caso ignominioso da 

relação das instâncias superiores para com uma instituição pública e com a mobilização 

estudantil. A inflexibilidade, autoritarismo e rigor apresentados demonstraram como 

aquela medida contribuiu para aumentar a antipatia dos grevistas para com a 

Administração Superior. Ademais, tal medida estava, também (ou principalmente), 

relacionada com o contestável governo estadual da época que, sob a égide do carlismo, 

apresentava posturas autoritárias e intransigentes.  

                                                           
91 Entrevista concedida por Jhonatas Monteiro. 
92 Id. Ibd. 
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A greve foi se arrastando ao longo de dias, enfrentando, como dito 

anteriormente, muitas dificuldades em negociar com a administração superior devido a 

sua recusa. Para organizar o funcionamento de greve foram criadas comissões com 

funções distintas. Criou-se a comissão de mobilização (composta por todos os 

estudantes em greve); a comissão de negociação (responsável por negociar os pontos 

reivindicados); a comissão de finanças (responsável pela aquisição de recursos para 

alimentação, transporte impressão de materiais, entre outras despesas); a comissão de 

divulgação e imprensa (responsável por informes à comunidade universitária e a 

sociedade em geral sobre a situação durante a greve); a comissão de acampamento 

(cuidava da estrutura do acampamento após a expulsão); a comissão de relatoria (tinha 

por objetivo cuidar da documentação da greve para a memória do acontecimento); e a 

comissão de ética (responsável por avaliar casos de necessidade de manutenção das 

atividades acadêmicas, como, por exemplo, estágios e laboratórios de biologia). 

Portanto, o movimento grevista necessitou ser organizado, o que pode ter contribuído 

para a sua longa duração e seu desfecho considerado positivo.  

 

3.3 – As oposições internas e a repercussão da greve 

 

Apesar de ter uma considerável organização e ser definido como greve geral dos 

estudantes, esse movimento – desde a deflagração até o seu decorrer – não foi um 

consenso entre todos os estudantes. As oposições existiram e com certa força, como 

afirma Jhonatas Monteiro: 

(...) Se institui [instituiu-se] uma nova polêmica dentro do processo de greve 
motivada por um setor de estudantes da Universidade que questiona a 
legitimidade da greve. Primeiro como ela foi deflagrada e, mais na verdade, 
questiona a própria greve (...), o próprio fazer estar em greve (...). E esses 
segmentos organizam uma campanha: “Os estudantes de verdade: queremos 
aula!”.93 

 

 Muitos estudantes que não aceitavam a greve levaram seu posicionamento para 

as assembléias e tentaram impedir a continuidade do movimento grevista.94 Às vésperas 

do final da greve, formandos do curso de História, em um comunicado ao Comando de 

Greve, informaram que iriam retornar às atividades acadêmicas e que buscariam os 

                                                           
93 Id. Ibd. O movimento de oposição á greve pode ser percebido também nas atas das Assembleias Gerais 
de Estudantes. Haviam discussões, provocações e trocas de acusações dentro das Assembleias. 
94 As observações sobre a greve até este momento nesta página são originadas da entrevista concedida por 
Jhonatas Monteiro. 
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“meios legais e legítimos no sentido de sejam [fossem] ministradas as aulas para o 

cumprimento da carga horária do curso” e, assim, pudessem formar.95 O principal 

argumento para esses estudantes tomarem esta atitude teria sido o fato de estar 

ocorrendo, durante a greve, aulas de algumas disciplinas do curso de Direito. Os 

formandos afirmavam ainda não ser “contra o movimento quando ele se faz homogêneo 

e igual para todos”96. O movimento grevista de 2003 pode ter sido grandioso, mas 

esteve longe de ser consensual.   

A oposição interna e a recusa da Administração Superior em negociar devem te 

sido os grandes impasse vivenciados pelo movimento.97 A oposição de estudantes à 

greve ocorreu, porém não parece ter sido significativa para o seu enfraquecimento, ao 

menos nas primeiras semanas. Ademais, um movimento grevista dificilmente – ou 

nunca – consegue a aprovação unânime de sua categoria. Não obstante, isso não implica 

na sua inviabilidade. Ocorre que, uma parte da categoria, mobilizada e contando com o 

apoio de muitos daquele que não estão em mobilização, se torna, de certa forma, a 

representação legítima de um grupo ou de uma causa. Uma mobilização grevista, em 

uma determinada categoria, pode não ter a participação da grande maioria de seus 

membros e também enfrentar a oposição de uma parcela, mas ela se torna legítima 

quando, independentemente da oposição interna, está revestida pelo consentimento e 

aprovação de uma maioria. 

O movimento grevista de 2003, como suscitado anteriormente, possuiu uma 

grande notoriedade. Essa característica deve estar associada à forma como ocorreu o 

movimento – sua organização, seus embates internos, sua duração e seus momentos de 

tensão, etc. –, ao seu desfecho (o qual será tratado mais a frente) e a sua acentuada 

repercussão em Feira de Santana.  

A repercussão da greve na imprensa local foi muito forte. Jornais e emissoras de 

rádio acompanharam muitos momentos da greve, especialmente aqueles mais tensos 

(como a expulsão dos estudantes do prédio da reitoria). O jornal Tribuna Feirense já 

trazia, três dias depois de deflagrada a greve, uma pequena coluna em que informava 

sobre o impasse na negociação entre estudantes e a Administração Superior.98  Outros 

                                                           
95 COMUNICADO: posicionamento a favor do retorno às atividades, 10 de nov. de 2003. Dos formandos 
de História para o Comando de Greve dos Estudantes.   
96 Id. Ibd.. 
97 Entrevista concedida por Jhonatas Monteiro. 
98 ESTUDANTES explicam o impasse. Jornal Tribuna Feirense. Feira de Santana. Ano IV, n. 674, 26 
de set. de 2003. 
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canais da imprensa local também acompanharam a greve. Jhonatas Monteiro, que fazia 

parte da comissão de divulgação e imprensa, conta que era uma de suas atribuições 

conceder entrevistas para a televisão e emissoras de rádio.99 Não interessa colocar aqui 

o tipo de imagem do movimento que a imprensa local construía ou passava. Além disso, 

tal constatação demandaria um estudo maior, ao qual o presente trabalho não abarca. O 

que importa aqui é deixar claro que houve uma grande atenção ou repercussão da greve 

de 2003 na imprensa local, contribuindo, assim, para a sua notoriedade.  

A greve teve ainda outra forma de repercussão: despertou a solidariedade de 

outros segmentos da sociedade. Em uma Assembleia Geral, um estudante “agradece aos 

colegas, professores, ADUFS, mães e pais que estão [estavam] colaborando 

financeiramente para a manutenção do acampamento”.100 Até mesmo os opositores 

internos à greve tiveram algum tipo de apoio para colocar uma campanha contra a 

greve.101 Mas foi o apoio ao desenrolar da greve que merece destaque. Sindicatos locais, 

movimentos populares, pessoas ligadas à luta social em Feira de Santana e outras 

pessoas teriam contribuído de diferentes formas para a assistência ao processo de greve. 

O acampamento dos grevistas nos jardins do prédio da reitoria ocorreu com a ajuda de 

membros do MST da região na construção das barracas. Outro exemplo de tentativa em 

ajudar o processo de greve foi a disposição de algumas personalidades em mediar a 

situação: 

Muitos segmentos saídos da cidade, muitas pessoas, personalidades, por 
motivos diferentes – desde motivo de efetiva solidariedade à greve, à 
Universidade, até outro por interesses pessoais mais grotescos – se 
propuseram como mediadores da situação (...). E não aceitamos nenhuma 
dessas mediações. Mas na época Itamar Vian [Bispo de Feira de Santana] 
procurou [ser mediador].102    
 

 Esses exemplos ajudam a confirmar a proporção do acontecimento. A greve não 

ficou isolada na Universidade, repercutiu em outros setores da sociedade. Um elemento 

importante dessa repercussão foi o apoio de movimentos ou setores ligados a lutas 

sociais. Essa relação – que parece não ter sido muito pequena – pode ter sido um fator 

que ajude a explicar a considerável força da greve de 2003. 

  

                                                           
99 Entrevista concedida por Jhonatas Monteiro. 
100 O estudante se chamava Cezar, do curso de Odontologia. Ver ATA da Assembleia Geral dos 
Estudantes. 30/09/2003. Nessa ata há um erro na colocação da data, pois consta 30 de outubro, um 
equívoco que parece não ter sido percebido. 
101 Entrevista concedida por Jhonatas Monteiro. 
102 Id. Ibd.  
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3.4 – O desfecho da greve: vitória dos estudantes? 

 

 A greve dos estudantes, iniciada na última semana de setembro, atravessou todo 

o mês de outubro e chegou ao início de novembro com sinais de finalização. Além dos 

momentos referidos anteriormente, o movimento grevista realizou uma aula pública, 

manifestações no centro da cidade 103 e diversas assembleias para avaliar o movimento e 

decidir os rumos que seguiriam. Nessas assembleias, tornaram-se freqüentes 

proposições para o fim da greve: o movimento grevista apresentava um certo 

enfraquecimento. O desgaste do movimento pode ser explicado pela oposição de grupos 

de estudantes à greve, pela duração que atingira (no início de novembro já havia 

decorrido 40 dias de greve) – resultando em dificuldades materiais e até mesmo 

esgotamento psicológico para os estudantes – e pela dificuldade de negociação com a 

Administração Superior. Mesmo com algum enfraquecimento, a greve continuou até 

conseguir o posicionamento favorável da reitoria em relação às suas reivindicações.  

 A persistência do movimento grevista resultou na aceitação das reivindicações 

pela Administração Superior que, em uma reunião com estudantes e com o Conselho 

Universitário no dia 11 de novembro, se comprometeu em atender às exigências. As 

decisões tomadas na reunião foram formalizadas em um documento, no qual aos 23 

pontos reivindicados pelos grevistas estavam determinadas medidas para o seu 

cumprimento. O comprometimento da reitoria em atender as reivindicações significou a 

concretização dos objetivos da greve. Desse modo, a greve não fazia mais sentido com o 

posicionamento formal da Administração Superior em atender ás reivindicações. Assim, 

a greve chegou ao fim imediatamente.  

 O termino da greve foi decidido em uma assembléia,104 no dia 11 de novembro, 

após 50 dias de paralisação, com o comprometimento da reitoria em solucionar as 

questões reivindicadas. O movimento grevista saiu daquela situação com status de 

vitorioso e, a despeito da existência ou não de dúvidas quanto à efetiva concretização 

das exigências, suas influências e conseqüências incidiram sobre o movimento 

estudantil e sobre a comunidade universitária. Jhonatas Monteiro, fazendo uma espécie 

de avaliação sobre a greve, faz uma observação otimista de suas conseqüências:  

                                                           
103 GREVE dos estudantes da UEFS – 2003. s/d 
104 ATA da assembléia dos estudantes da UEFS, 11 de nov. de 2003. 
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Em 2003 você tem, especialmente, uma coisa que se revela, talvez seja o 
maior ganho posterior pra a universidade: é um ganho do ponto de vista da 
cultura política (...). No estudo do caso do movimento estudantil, temos 
militantes do movimento estudantil [em que] a preocupação maior, a mais 
clara, [é] de que outra universidade é possível. É possível fazer outra 
universidade.105     

 
 A afirmação de Jhonatas Monteiro colocada acima – vale ressaltar que se trata 

de uma observação otimista de alguém com uma trajetória de participação no 

movimento estudantil – não poderá ser comprovada nem contestada aqui. A sua 

observação – que pode ter pertinência – é um excelente exemplo para pensar a greve de 

2003 inserida no momento histórico do movimento estudantil da UEFS estudado neste 

trabalho. A greve pode ser associada a um novo momento do movimento estudantil, 

especialmente se observado que em anos anteriores havia ocorrido um aumento das 

mobilizações estudantis. No entanto, o que precisa ser colocado aqui é que este 

momento ajuda a confirmar a imprecisão em definições e o caráter multifacetado que o 

movimento estudantil pode apresentar. 

 Nos primeiros anos do novo milênio, houve casos de mobilizações, 

especialmente de professores, em universidade do País, muitas delas com a bandeira da 

contestação às medidas neoliberais para o ensino superior.106 Esse período de tensões 

nas universidades públicas do Brasil pode, em alguma medida, ter causado influências 

nos estudantes da UEFS. Além disso, a dinâmica interna da Universidade – suas 

questões e problemas – foi decisiva para desembocar na greve dos estudantes. E, por 

outro lado, houve também a permanência de questões – com formas e intensidades 

diferentes – reivindicadas há muito tempo. Ou seja, o movimento grevista de 2003 não 

pode ser considerado, de forma reducionista, como um momento de ruptura no 

movimento estudantil da UEFS. Contudo, não negamos uma evidente diferença entre 

esta ação estudantil de 2003 e as comumente praticadas na década de 1990. Porém, 

consideramos que não se pode precisar a existência concreta ou intensa de mobilizações 

ou a ausência de desmobilização a partir da greve ou por causa dela.  

 O fato de um movimento de considerável mobilização dos estudantes não 

significar o desaparecimento de futuros momentos de desmobilização é percebido pela 

análise feita até aqui sobre o movimento estudantil da UEFS. Fundamentamos essa 

                                                           
105 Entrevista concedida por Jhonatas Monteiro. 
106 Sobre as mobilizações de professores e servidores nas universidades brasileiras neste período ver: 
PINHEIRO, Luiz Umberto. Universidade dilacerada: tragédia ou revolta? – Tempo de reforma 
neoliberal. Salvador: L. U. Pinheiro, 2004. Cap. 5; LOUREIRO, Isabel e DEL-MASSO, Maria Cândida 
S. (orgs.). Tempos de greve na universidade pública. Marília: UNESP, 2001. 
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concepção levando em consideração a caracterização que este movimento tinha na 

década de 1990. Assim, como o movimento estudantil da UEFS poderia ter passado – 

quase que sem perceber – do estado de “crise” para um momento de considerável 

mobilização? Não significa, no entanto, que se deve considerar a ação estudantil – seu 

refluxo ou sua intensificação – como definida por um movimento cíclico, em que 

predominam as passagens de um momento de crise para um outro, de mobilização 

acentuada, ou vice-versa. Tal hipótese pode até ser cogitada – por aqueles que enxergam 

apenas casualidade nas coisas – para tentar explicar a ação do movimento estudantil, 

porém a rejeitamos e, além disso, não a consideramos válida.    

As características que fazem parte do movimento estudantil, de um modo geral – 

a composição de pessoas de classes sociais diferentes, a transitoriedade da condição do 

estudante, entre outras107 – são elementos relevantes para a busca da compreensão do 

movimento estudantil da UEFS. Além, é claro, das características próprias dos 

estudantes desta instituição. Em alguns momentos, tais características podem ser 

determinantes para mobilizar ou desmobilizar, para acelerar uma mobilização ou para 

refreá-la. Portanto, as características e dinâmicas próprias de um determinado grupo de 

estudantes é um fator importante e até mesmo decisivo para a ação estudantil. Desse 

modo, torna-se indevido estabelecer normas ou padrões gerais para explicar todo e 

qualquer movimento estudantil. 

 Ao pensar o caso da greve de 2003 em relação ao movimento estudantil de anos 

anteriores, deve-se ter em vista que, além das características e dinâmicas próprias ao 

universo dos estudantes, o momento histórico vivido exerce sua influência. A década de 

1990 foi um período em que as incertezas e as mudanças econômicas, sociais e de ideais 

exerceram grande influências, especialmente nos movimentos sociais. O movimento 

estudantil, em alguma medida, também refletiu esse momento. A greve de 2003 não foi 

um momento de ruptura de uma situação, mas pode sim ter sido a busca pela 

reafirmação e revitalização do movimento, influenciada por um contexto, após sofrer 

incertezas e passar (continuamente) por redefinições e instabilidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho trouxe, no primeiro capítulo, uma discussão acerca das 

transformações e redefinições sofridas pelos movimentos sociais, de um modo geral, 

percebidas desde a década de 1970. Observou-se que os movimentos sociais passaram 

por mudanças que, em grande medida, estiveram associadas às situações políticas, 

econômicas e sociais preponderantes nas últimas décadas do século XX. Ao levar em 

consideração o contexto dos movimentos sociais, especialmente no Brasil, nesse 

período, buscamos pensar um movimento social peculiar (aliás, todos o devem ser): o 

movimento estudantil da UEFS. Assim, imiscuímos os instáveis e incertos anos, entre 

1990 e 2003, desse movimento. 

 O objetivo de pensar o movimento estudantil da UEFS de um modo relacional 

com contexto geral dos movimentos sociais significou ter em vista a sua inserção na 

“crise de mobilização”108. Não era objetivo, no entanto, estabelecer algum tipo de 

relação íntima ou direta – provavelmente nem seria viável – entre tal ou qual 

movimento social e o estudantil da UEFS. Este trabalho teve sempre o intento de refletir 

sobre um movimento social específico – o movimento estudantil da UEFS –, com suas 

questões e dinâmicas próprias, com a totalidade, por assim dizer, de um contexto 

histórico. Com isso, esboçaremos a partir daqui algumas considerações, retomando 

observações e impressões, de modo a dar um arremate a este trabalho.  

 Sabemos que algumas questões explícita ou implicitamente levantadas ao longo 

deste trabalho podem não ter alcançado uma resolução satisfatória, completa ou, ainda 

terem se tornado reticentes. Tal fato decorre das limitações naturais deste trabalho e, 

também, da possibilidade de algumas questões não conterem, ainda, concretas repostas. 

Não obstante, entendemos que este não pode se configurar um fator negativo ou 

prejudicial ao trabalho, mas sim um dos elementos que explicitam a complexidade do 

objeto estudado e as dificuldades – muitas vezes aparentando serem intransponíveis – 

enfrentadas. Este aspecto referente às lacunas ou questões que continuam abertas não 

será aprofundado, pois se trata apenas de um parêntese de ressalva às considerações 

finais.  

  

                                                           
108 Ver nota 4 da Introdução.  
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 A característica predominante do movimento estudantil da UEFS – perceptível 

pela própria noção de crise auto-atribuída –, ou seja, algo que pode até ser considerada 

desmobilização, teve dois elementos que ajudam a explicá-la. O primeiro elemento, 

discutido no capítulo 1, corresponde ao momento histórico em que esteve inserido, no 

qual predominaram mudanças econômicas, sociais – e até mesmo política – e 

permaneceram ou intensificaram as transformações nos movimentos sociais. Não 

apenas o movimento estudantil, mas a sociedade brasileira, de um modo geral, passou a 

viver ou conviver, desde o final dos anos 1980, com novas formas de relação com os 

direitos e deveres individuais e coletivos, com o Estado (nova Constituição), com 

mudanças econômicas (neoliberalismo) e de relações sociais (globalização), entre outras 

transformações. 

 O segundo elemento diz respeito às características próprias do movimento 

estudantil, qual seja, o seu caráter intermitente109. Esta característica pode, em alguma 

medida, ser determinada pelo primeiro elemento – transformações socioeconômicas, 

nos movimentos sociais, a conjuntura histórica, etc. –, mas também por características 

próprias de seus componentes – condição do jovem, origem familiar, classe social, 

influências ideológicas, práticas política dentro e fora da universidade, entre outras. O 

caráter intermitente do movimento estudantil foi percebido na UEFS com a irrupção, a 

partir do início do século XXI de um ativismo maior ou mais evidente do que nos anos 

anteriores. Ou, ainda, ao observamos que nos anos de considerada crise não foram 

completamente inexistentes, ainda que um tanto discretos, indícios de mobilização. 

 A greve de 2003, em que pese não dever ser pensada como um momento 

isolado, pode ser tomada como um indício da característica de oscilação do movimento 

estudantil. Ressaltando que tais oscilações estão associadas, como foi tratado ao longo 

deste trabalho, às características próprias do movimento e ao contexto histórico do 

período. A greve de 2003 foi retratada e analisada para tentar mostrar ou levantar a 

questão de que um momento consideravelmente intenso de ação estudantil não pode 

ocorrer a partir do nada. Aqui emerge uma daquelas questões, referidas acima, que 

podem não ter alcançado uma resposta completa ou satisfatória. Pois, mesmo 

considerando que não foi inexistente algum tipo de relação entre os dois momentos 

distintos – o período em que chegou a ser considerados de crise e os primeiros anos do 

século XXI –, não pudemos expor de forma concreta esta relação. 
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 Retornando a uma das questões centrais deste trabalho – pensar a relação entre o 

movimento estudantil da UEFS e o contexto dos movimentos sociais – esboçaremos 

algumas constatações. O movimento estudantil da UEFS, apesar de suas características 

e fatores próprios, pode ter sido, certa maneira, um retrato da dita desmobilização que 

caracterizou a sociedade brasileira nos últimos anos do século XX. Contudo, esta 

constatação deve ser posta com um certo cuidado, pois o movimento estudantil tem 

características e dinâmicas próprias, como referido acima, que o leva, em alguma 

medida, a não tomar em consideração elementos de outros movimentos sociais e sim 

seguir uma dinâmica própria. Não implica em dizer, em absoluto, que o movimento 

estudantil, como o da UEFS, está alheio às situações e às influências que os 

movimentos sociais, em geral, sofrem. Contudo, não se pode perder de vista as 

particularidades que o movimento estudantil possui. 

 O estado de menor ativismo do movimento estudantil da UEFS nos anos 1990 e 

que chegou a ser considerado crise, pode (ou deve) ser associado a um novo estado de 

coisas que se conformava naquele período, inclusive no que se refere às transformações 

nos movimentos sociais. Não obstante, apenas esse elemento não explica tal movimento 

estudantil. Pois, mesmo com a permanência de fatores que contribuíram para a situação 

de desmobilização dos movimentos sociais, ocorreu um aumento da mobilização 

estudantil na UEFS no início do século XXI, da qual a greve de 2003 pode ser 

considerada a sua confirmação.  

 O que podemos encetar como conclusão é que o contexto do período, as 

influências externas ao movimento estudantil e até mesmo a situação dos movimentos 

sociais podem ter influenciado, talvez, em algum momento, até de forma determinante, 

o movimento estudantil da UEFS. Contudo, momentos de menor mobilização deste 

movimento não podem ser simplesmente definidos com crise. E, principalmente, as 

dinâmicas e situações internas ao universo estudantil podem sobrepor-se às influências 

externas e às adversidades de um momento e levar o movimento a ter uma considerável 

mobilização. De um modo geral, o movimento estudantil da UEFS, no período 

estudado, realmente se caracterizou por ter práticas, mas também, ou principalmente, 

por incertezas.   

 

 



    

FONTES 

 

Arquivo do LABELU (Laboratório de História e Memória das Esquerdas e das Lutas 
Sociais): 

 

Jornais estudantis: 

Boletim do DCE. Jun./1991. 

Boletim Resistência UEFS, jan./fev. 1990.  

Econotícias: informativo de Economia. UEFS, ano 2, n. 10, maio/jun. 1999. 

Notícias de Enfermagem. Ano 2, nº2, jan./fev., 2001. 

Jornal de Adm, jan. 1991.  

Jornal Tablóide Universitário. Ano I, nº 1, mar/93. 

Jornal Levante, ano 2, n. 2, maio/2001. 

Jornal Levante, ano 2, n. 3, edição especial, 2001. 

Movimento Livre: Jornal mensal do DA de Educação Física. Ano II, nº 03, 9 ed., 
out./nov. 2000. 

Ousar-CIS: informativo dos estudantes da noite. Ano I, nº 1, 2001. 

 

Jornais não-estudantis  

Jornal Intercampus, UEFS, jan. 2003, Ano XIII, n. 43. 

Jornal Tribuna Feirense. Feira de Santana. Ano IV, n. 674, 26 de set. de 2003. 

 

Ofícios 

Ofício do DCE à Gestão de Vida Universitária (GVU) [1995]. s/d. 

Ofício do DCE para Anaci Bispo Paim Reitora da UEFS (nº 003/96, de 18/12/1996). 

Ofício do DCE para a Professora Anaci Bispo Paim (nº 011/98, de 28/04/98). 

Ofício do DCE para a UEFS (nº 0017/98.1). [1998], s/d. 

Ofício do DCE para a Reitora Anaci Bispo Paim (nº 003/96, de 18/12/1996). 

Ofício do DCE para ao Clube de Campo Cajueiro e postos de venda [de vales 
estudantis] autorizados (nº 0014/98, de 01/04/98). 

 

Materiais (escritos) diversos 

Lista de presença do II Congresso da UNE (UEFS). 05/12/1991. 

Teses aprovadas para o II Congresso do DCE-UEFS, fev. 1991. 

Carta aos estudantes de Administração, 13/09/1990. 



  58 

Carta do DCE gestão Ousar Lutar, Ousar Vencer à comunidade universitária. 
[12/05/1998] s/d.  

Carta do DCE à imprensa feirense (11/01/1990).  

Carta do DCE para a Associação dos Empresários de Transporte Coletivo e Urbano de 
Feira de Santana [1990] s/d. 

Carta de Nilton de Almeida Araújo (DCE) para Você Ousado (a) (11 de setembro de 
2001)  

Carta do D.A. de Odontologia comunicando o início da paralisação dos estudantes do 
curso, 18 de setembro de 2003.  

Manifesto de apresentação do Grupo Ousar (out/97). 

Folder da I Calourada Universitária. [s/d]. 

Folder da II Calourada Universitária (entre os dias 24 e 26/09/98). 

Folder de apresentação do Ousar para as eleições para o DCE (1999). 

Folder da chapa Ousar Mais, concorrente a eleição ao DCE [2001], s/d. 

Cartaz do evento Pra não dizer... 1968: 30 anos depois (nos dias 25 e 26/03/98). 

Cartaz do evento 1º de maio – Dia de Luta dos Operários e Camponeses (1990). 

Rascunho da proposta de uma a carta aos estudantes com o tema Em defesa do Ensino 
Público (Diretoria do DCE, mar./90). 

Texto Carteira Estudantil, do DCE [2001] s/d. 

Teses aprovadas para o 45° Congresso da UNE (jul/97). 

Projeto Calourada Universitária – O Papel das Universidades Baianas na Conjuntura 
Atual (11 a 13 de março de 2003). 

Pesquisa sobre as eleições para Reitor (2003), DA de Administração, 09 de setembro. 

Greve dos estudantes da UEFS – 2003. s/d.  

Comunicado: posicionamento a favor do retorno às atividades, 10 de nov. de 2003. Dos 
formandos de história para o Comando de Greve de estudantes.   

Pauta de Reivindicações: greve dos estudantes da UEFS – setembro de 2003. 

Abaixo-assinado solicitando a implantação, no campus, de postos de caixas eletrônicos, 
correios e de venda de vales estudantis (07/02/2001).   

Moção de Apoio do Conselho de Entidades de Base aos estudantes do curso de 
Odontologia (19/08/2003). 

Convite do DA de História para o DCE para participar do Seminário Movimento 
estudantil em História e suas perspectivas (23/05/1995). 

Decisões conjuntas: Reunião de Negociação – Estudantes, Administração Superior e 
membros do Conselho Universitário [2001] s/d. 

Decisões conjuntas: Reunião de Negociação – Estudantes, Administração Superior e 
membros do Conselho Universitário (20/11/2003). 

 

 



  59 

Atas de assembleias e reuniões  

Ata da Reunião do Conselho de Entidades [de Base] (09/03/1995). 

Ata da Assembleia do Conselho de Entidades [de Base] (13/03/1995).  

 

Arquivo de DCE (Caderno de atas) 

Ata da Assembleia do Conselho de Entidades de Base (16/09/2003) 

Ata da Assembleia Geral dos Estudantes (23/09/2003). 

Ata da Assembleia Geral dos Estudantes (30/09/2003). 

Ata da Assembleia Geral dos Estudantes (09/10/2003). 

Ata da Assembleia Geral dos Estudantes (28/10/2003). 

Ata da Assembleia Geral dos Estudantes (30/10/2003). 

Ata da Assembleia Geral dos Estudantes (06/11/2003). 

Ata da Assembleia Geral dos Estudantes (11/11/2003). 

 

Fonte Oral 

Entrevista concedida por Jhonatas Monteiro a Valter da Silva Ferreira em 21 de agosto 
de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Maria Paula. Memórias estudantis: da fundação da UNE aos nossos dias. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fundação Roberto Marinho, 2007. 

BURKE, Peter (org.). A escrita da História: novas perspectivas. Trad. Magda Lopes. 
São Paulo: Editora UNESP, 1992. 

CAMPOS, Maria de Fátima (coord.). UEFS: 20 anos. Feira de Santana: UEFS, 1996. 

CAMPOS, Maria de Fátima (coord.). UEFS: 22 anos. Feira de Santana, 1998. 

CAMPOS, Maria de Fátima (coord.). UEFS 23/24 anos: construindo o futuro. Feira de 
Santana: UEFS, 2000. 

CARDOSO, Ciro Flamarion. “No limiar do século XXI”. In: REIS FILHO, Daniel 
Aarão; FERREIRA, Jorge e ZENHA, Celeste (orgs.). O século XX: o tempo das 
dúvidas – do declínio das utopias a era das globalizações. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. Vol. 3. 

CARVALHO NETO, Joviniano Soares de. “Mobilizações estudantis e transporte 
público: ocupação das ruas”. Caderno do CEAS. Salvador, n. 208, nov./dez 2003. 

CASTRO, Pedro. Greve: fatos e significados. São Paulo: Ática, 1986. 

CHEAVEAU, Agnes e TÉTART, Phillipe (orgs.). Questões para a história do 
presente. Trad. Ilka Stern Cohen. Bauru: EDUSC, 1999. 

COELHO NETO, Eurelino T. Uma esquerda para o capital: crise do marxismo e 
mudanças no projeto político dos grupos dirigentes do PT (1979-1998). Niterói, 2005. 
Tese (Doutorado em História) – UFF, 2005. 

FERREIRA, Edson Dias. A emergência da Universidade Estadual de Feira de 
Santana e o seu estudante, no contexto da historicidade da região. Salvador, 1997. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, UFBA, 1997. 

FORACCHI, Marialice M. O estudante e a transformação da sociedade brasileira. 
São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1965. 

GOHN. Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e 
contemporâneos. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2006. 

GOHN, Maria da G. (org.). Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e 
novos atores sociais. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

HOBSBAWM, Eric. “Os intelectuais e a luta de classe”. In: HOBSABAWM, Eric. 
Revolucionários: ensaios contemporâneos. 2. ed. Trad. de João Carlos V. Garcia e 
Adelângela Saggioro Garcia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

HOBSBAWM, Eric. Sobre História. Trad. Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998. 

JOANONI NETO, Vitale. O movimento estudantil de 1964 a 1979: uma reflexão 
histórica sobre na trajetória. Mimesis. V. 9, n° 1, p. 77-109, 1988. 



  61 

KATZ, Cláudio e COGGIOLA, Osvaldo. Neoliberalismo ou crise do capital? 2. ed. 
São Paulo: Xamã, 1996. 

KUJAWSKI, Gilberto de Mello. A crise do século XX. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991. 

LOUREIRO, Isabel e DEL-MASSO, Maria Cândida S. (orgs.). Tempos de greve na 
universidade pública. Marília: UNESP, 2001. 

LOWY, Michael. Para uma sociologia dos intelectuais revolucionários: a evolução 
política de Lukacs (1909-1929). Trad. Heloísa Helena A. Mello. São Paulo: LECH, 
1979. 

MALAGUTI, Manoel L., CARCANHOLO, Reinaldo A. e CARCANHOLO, Marcelo 
D. (orgs.). Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 1998. 

MENDES JR, Antônio. Movimento estudantil no Brasil. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1982. 

PINHEIRO, Luiz Umberto. Universidade dilacerada: tragédia ou revolta? – Tempo de 
reforma neoliberal. Salvador: L. U. Pinheiro, 2004.  

PINSKY. Cala Bassanezi (org). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 

PÔRTO JR., Gilson (org.). História do tempo presente. Bauru: EDUSC, 2007. 

PULANTZAS, Nico. “As classes sociais”. In: ZENTENO, Raul Benitez (coord.). As 
classes sociais na América Latina: problemas de conceituação. Trad. Galeno de 
Freitas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

RIDENTI, Marcelo. “Cultura e política nos anos 60-70 e sua herança”. In: FERREIRA, 
Jorge e DELGADO, Lucila de A. Neves (orgs.). O tempo da ditadura: regime militar 
e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 
2003. (Série O Brasil Republicano, vol. 4). 

SADER, Enir e GENTILI, Pablo (orgs.). O pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o 
Estado democrático. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

SANTOS, Igor Gomes. Na contramão do sentido: origens e trajetória do PT em Feira 
de Santana – Bahia (1979-2000). Niterói, 2007. Dissertação (Mestrado em História) – 
UFF, 2007.    

SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Loyola, 1996. 

WANDERLEY, Luz Eduardo W. O que é universidade. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1988. 

 

 

 

 

 

 


