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MOVIMENTO ESTUDANTIL 

O Brasil é um país que ainda precisa lutar pela soberania nacional, pela democracia e pelos 
direitos sociais de seu povo incluindo direito à saúde e, principalmente, à educação. É através do estudo, 
da pesquisa e da tecnologia produzida nas Universidades que é pensado o Brasil por ela ser um espaço 
rico em discussões e formulações de idéias que contribuem para a mudança da realidade social brasileira. 
Entretanto, o ensino superior ainda é privilégio de uma parcela muito pequena da população. Por ter a 
oportunidade de fazer parte de um espaço onde as idéias são formuladas e discutidas, o estudante pode e 
deve ser protagonista na transformação dessa realidade participando ativamente da construção de um 
novo modelo de sociedade. Para isso, precisam centrar-se em valores e práticas diferentes daquelas 
impostas pelo atual modelo capitalista, mais especificamente o neoliberal. 

Militar no Movimento Estudantil (ME) não é apenas reivindicar por melhor qualidade de aula, 
pela melhoria do acervo da biblioteca, ou pela pontualidade dos professores, é também lutar contra 
qualquer forma de privatização, de opressão, de acúmulo de riqueza e de competitividade, que ainda estão 
tão fortes e tão presentes na sociedade brasileira. E dentro desse contexto, o ME tem bandeiras específicas 
que estão relacionadas com a luta pelo direito de todos e todas à educação pública, gratuita e de qualidade 
e pela formação pautada nas necessidades da sociedade e não no mercado de trabalho.  

Diante de tudo isso, o ME se configura como um Movimento Social, pois é formado por uma 
categoria da sociedade (estudantes) que se organiza para lutar por seus direito sociais. Esse movimento é 
um tanto peculiar por possuir características como a de ser policlassista – dentre os estudantes estão 
presentes várias classes sociais – e a transitoriedade dos militantes - ninguém é estudante para sempre. É 
por isso que o ME deve produzir maneiras próprias de organização, sem a hierarquia institucional 
utilizada na maioria das organizações sócias. Atualmente, algumas formas de organização já despontam 
como alternativas, por exemplo: a gestão por coordenadorias, a formação de coletivos, Grupos de 
Trabalho plurais, etc. 

O ME é realizado e se manifesta em todo lugar onde há estudantes organizados e mobilizados em 
torno de uma luta comum. É necessário que os estudantes se unam e se organizem. Isso pode se dar 
dentro das Instituições de Ensino Superior (IES) através de Centro ou Diretório Acadêmico (CA e DA), 
Diretório Central dos Estudantes (DCE), em âmbito estadual na União Estadual de Estudantes (UEE) e 
nacionalmente pela Executiva de curso e pela União Nacional dos Estudantes (UNE). 

 
Estudantes de um mesmo curso se organizam num movimento de 
área 

� Localmente � através do CA ou DA: entidade que 
representa e defende os interesses dos estudantes de um 
determinado curso ou faculdade numa IES. 

� Nacionalmente � em Executivas, Coordenações ou 
Federações de curso: entidade que representa e defende os 
interesses de todos os estudantes de um determinado curso 
no país. 

Estudantes de cursos diferentes se organizam em torno de uma 
luta comum num movimento geral 

� Localmente � através do DCE: entidade que representa e 
defende os interesses do conjunto de todos os estudantes de 
uma IES. 

� No Estado � em UEE’s: representa e defende os interesses 
comuns de todos os estudantes universitários de um estado.

� Nacionalmente � através da UNE: representa e defende 
todos os estudantes universitários do país.
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