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Apresentação

A história do Movimento Estudantil Universitário no Vale do 
Taquari deve ser tratada com muito prestígio pois, no que tange a 
sua dimensão, conquistou reconhecimento no contexto estadual 
e nacional, servindo de base para diversos movimentos estudantis 
universitários, que surgiram na década de 1970 no Rio Grande do 
Sul. 

O Movimento Estudantil Brasileiro passou por muitas fases 
ao longo da construção de sua história. Inicialmente não havia a 
consolidação de um coletivo, resumindo-se a atitudes individuais 
de algumas pessoas. Com o passar do tempo, os ideais individuais 
uniram-se em prol de uma única luta, ganhando força e fixando 
um movimento realmente coletivo que, dentre outras atribuições, 
participou ativamente na vida política do país, deixando marcas e 
conquistas lembradas até hoje.

Escrever a apresentação de um livro histórico, com milhares de 
personagens importantes e principais – os estudantes – é um tanto 
quanto difícil, porém demasiadamente emocionante, assim como 
fazer parte dessa história de lutas, de alegrias, tristezas, dedicação e 
compromisso.

Tornar a iniciativa de manter registrada a memória do movimento 
estudantil do Centro Universitário UNIVATES, por meio do DCE 
Univates nos honra imensamente. Durante algumas gestões, essa 
ideia veio se concretizando, e tornou-se essa feliz realidade que 
podemos ver! A história se eternizando, não apenas nas memórias 
dos inúmeros que por esse diretório passaram, mas, sim, em páginas 
com registros resgatados no fundo de muitas gavetas, de muitas 
cabeças, de muitos corações.

E são esses corações que fazem com que o DCE continue, que 
fazem com que o DCE mude, fazem com que o DCE evolua, cresça, 
apareça, lute! Corações que vibraram com as Diretas já!, com o Fora 
Collor, com a reconstrução da União Estadual de Estudantes – a 
UEE Livre! – e que vem construindo, junto com a União Nacional 



de Estudantes, um Brasil melhor para os jovens desse país, um Brasil 
onde todos tenham as mesmas condições para lutar por um futuro 
melhor, onde todos tenham acesso à educação, à cultura; enfim, onde 
todos possam sonhar e realizar!

Nessa toada de conhecimento, devemos agradecer a todas as 
pessoas que auxiliaram na construção desse trabalho. Primeiro, 
aos que emprestaram suas memórias, contribuindo para evidenciar 
e dar voz aos fatos que, anterior a essa publicação,  estavam na 
lembrança de alguns poucos personagens. Dentro disso alteamos 
o Centro de Memória, Documentação e Pesquisa da Univates – 
CMDPU – que contribuiu na organização da bibliografia utilizada na 
construção desse livro que embora escassa, tornou-se fio condutor 
indispensável para apresentar o contexto em que os estudantes da 
Instituição estavam inseridos. Por fim, faz-se necessário agradecer 
a Univates que teve papel imprescindível no tocante a idealização 
deste livro. Mostrando grande empenho e apoio, sempre sob um 
olhar atencioso para a comunidade acadêmica e disponibilizando as 
fontes “documentais” que deram legitimidade ao texto produzido.

Muitas gestões deixaram saudades nesse diretório, outras nem 
tanto... Esse diretório já foi alvo de críticas, de elogios, atuante... e 
que também se anulou ao considerarmos o contexto de mudanças 
pelas quais a Univates e a educação como todo  passaram no decorrer 
desses 30 anos. Hoje, o DCE está consolidado, tem a cara do 
estudante, tem o espírito do jovem, tem a vontade de fazer acontecer 
e de ser o diferencial!

Muitos desafios foram superados para que o DCE atingisse a 
visibilidade e credibilidade que tem hoje. Desde a reestruturação 
física do espaço que foi cedido pela reitoria, até a consolidação 
de uma equipe administrativa e diretiva, com vontades próprias 
e com ideias novas. Uma equipe que, efetivamente, representa os 
estudantes da Univates e que os aproxima do movimento estudantil, 
pelo fortalecimento dos Diretórios Acadêmicos, do estreitamento de 
laços com outros DCE’s, da participação ativa na luta por melhores 
condições para os estudantes das Universidades Comunitárias, dando 
voz e vez aos estudantes que, há muito tempo, estavam apáticos e 
sem uma efetiva representação.

 
Carlos Augusto Portela e Diane Sordi,

ex-presidentes do DCE Univates
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Introdução

O desafio de escrever a história do Diretório Central de 
Estudantes – DCE, da Univates, motivou a equipe do Centro de 
Memória, Documentação e Pesquisa da Univates – CMDPU, quando 
em 2008, se iniciaram as primeiras conversas a esse respeito. No ano 
de 2009, foi concretizada a realização do trabalho com apoio da Pró-
Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós- Graduação da Univates. 

Após o entusiasmo inicial, surgiram as dúvidas de como 
desenvolver o enredo desta trajetória. A angústia inicial girou 
em torno de mostrar o Movimento Estudantil, não só com seu 
viés político, que se tornou inerente a ele, mas sim a essência do 
Movimento enquanto representação estudantil.

Como historiadores que somos, preocupou-nos principalmente 
a contextualização histórica, que será apresentada, demonstrando 
que o DCE da Univates, nos seus primórdios e até hoje, não trilha 
caminhos isolados e muito menos alheios aos cenários estadual e 
nacional.

Na metodologia de trabalho, realizou-se levantamento de 
fontes primárias e secundárias, como atas, ofícios, editais, jornais, 
livros, artigos, dissertações, teses e entrevistas com alguns agentes 
deste processo específico que é a História do Diretório Central de 
Estudantes – DCE da Univates.

Este trabalho apresenta a história do movimento estudantil 
universitário da Univates por meio das fontes supracitadas. Como é 
comum em diversas entidades e momentos históricos, nem sempre 
é possível, partindo somente da documentação escrita, escrever-se 
a história e preencher todas as lacunas existentes. Assim, o uso de 
entrevistas e a valorização das memórias individuais e coletivas são 
essenciais para complementação do trabalho, dando vida e trazendo 
à tona as especificidades regionais.
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Guiados pelas informações levantadas, escreveu-se a história 
destacando-se os episódios que marcaram as transformações 
políticas e formas de atuação do diretório, analisando-se, dessa 
forma, as linhas que conduzem e identificam o movimento estudantil 
da Univates.

Para iniciar a leitura, no primeiro capítulo, será apresentada 
brevemente a história do Movimento Estudantil no Brasil e, desde já, 
destacamos a falta de fonte sobre esse período. A contextualização 
visa principalmente à compreensão do contexto em que surge a 
movimentação estudantil universitária na região do Vale do Taquari/
RS, década de 1970, período em que muitas conquistas já haviam sido 
alcançadas e o Movimento Estudantil encontrava-se consolidado em 
se tratando da sua representatividade enquanto entidade participante 
das decisões políticas nacionais.

Seguindo o desenrolar da leitura, no segundo capítulo será 
abordada, de forma sucinta, a história do ensino superior no Vale 
do Taquari, cenário local em que surge a representação estudantil 
universitária. Neste capítulo aparecerá também a história do DCE em 
si, sua formação legal e as transformações burocráticas, necessárias 
em qualquer entidade, levando-se em conta, além da adaptação 
à legislação, a adaptação necessária devido ao crescimento da 
Instituição ao qual está ligado.

No terceiro e último capítulo deste trabalho, tendo em vista 
o dinamismo da história, pretendeu-se mostrar um pouco das 
principais linhas de atuação e atividades desta entidade, no ceio 
não só da Univates, mas da região em que está inserida, sendo este 
capítulo enriquecido pelo acervo fotográfico existente no respectivo 
Diretório.

Ressaltamos uma vez mais a importância das conquistas dos 
estudantes brasileiros, em que benefícios atuais que passam muitas 
vezes despercebidos foram conquistados pela participação ativa e 
manifestação destes jovens estudantes, como bolsas-auxílio, direito 
a estágios, mulher estudante, direito ao voto nas instituições etc. 
Esperamos que com este trabalho, os estudantes e demais pessoas 
que tiverem acesso a ele, percebam o real valor desta entidade dentro 
do espaço universitário e comunitário.



Capítulo 1 – Sobre o Movimento Estudantil...

O Movimento Estudantil universitário do Vale do Taquari não 
pode ser tratado de forma isolada, pois está inserido e é influenciado 
pelo contexto não só estadual mas nacional. Dessa forma, este capítulo 
inicial, visa a apresentar o histórico do Movimento Estudantil no 
Brasil, que dá as bases para o movimento regional, que surge na 
década de 1970 no Vale do Taquari.

O Movimento Estudantil brasileiro passou por diversas fases ao 
longo de sua história, que vão desde o século XVIII até a atualidade. 
De um começo, com iniciativas e atitudes individuais, quando não 
se podia falar em movimento e coletividade, até a junção de forças, 
a organização, a consolidação do movimento e a participação ativa 
na vida política do país, que marcou profundamente a trajetória 
estudantil.

A história recente do Brasil é caracterizada como um momento 
de ampla participação política estudantil, tanto pela memória 
social, quanto pela historiografia. A partir de meados do século 
XX, praticamente todas as décadas foram marcadas por episódios 
significativos envolvendo a participação de estudantes. Pode-se 
citar: a campanha pela criação da Petrobrás e monopolização estatal 
do petróleo durante o governo Vargas; a resistência e os protestos 
contra a ditadura civil-militar, nos anos 1960 e 1970; a campanha 
por eleições diretas, nos anos 1983-84 e os “caras-pintadas”, 
pressionando para o impeachment do presidente Fernando Collor, 
em 1992. 

A compreensão das mudanças ocorridas na sociedade brasileira 
contemporânea passa, então, por meio do entendimento destas 
manifestações estudantis, como parte fundamental da dinâmica 
política e social, e enquanto partícipes de movimentos de caráter 
mais amplo, ou mesmo protagonistas de transformações políticas 
significativas.
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No entanto, a real relevância da participação política dos 
estudantes é subestimada por muitos estudiosos e pesquisadores, 
que a consideram de importância secundária, motivo pelo qual há 
uma baixíssima produção de obras que possuam o movimento, 
estudantil como objeto. Argumenta-se que a condição de estudante é 
transitória, e que ao movimento faltariam objetivos políticos sólidos 
e de longo prazo, bem como o “conflito de gerações” ficaria mais 
acentuado conforme os jovens e suas lideranças fossem se tornando 
mais velhos. Ainda, o denominado “ardor juvenil” pela contestação 
desapareceria naturalmente à medida que os sujeitos passassem a 
integrar a vida profissional (Mendes Jr., 1981).

Outro aspecto que precisa ser lembrado, além dos poucos 
trabalhos com esta temática, é a dificuldade de acesso a fontes 
primárias para a pesquisa historiográfica. Grande parte dos diretórios 
acadêmicos, nas diversas universidades do país, não preservaram 
um arquivo, ou foram vítimas de sabotagens e atentados ao longo 
de sua história. A própria União Nacional dos Estudantes – UNE, 
em seu pedregoso caminho entre as fronteiras da legalidade e 
ilegalidade, teve sua memória ameaçada e destruída diversas vezes1. 
A metodologia utilizada por aqueles que se dedicam a escrever a 
história do movimento estudantil baseia-se, em grande parte, na 
história oral e no levantamento de bibliografias.

Com o acesso a alguns trabalhos sobre o Movimento Estudantil, 
serão apresentados, a seguir, seu processo de formação e os momentos 
que marcaram períodos de transformação na história do Movimento 
Estudantil Brasileiro.

1.1 O contexto histórico e a formação da União Nacio-
nal de Estudantes - UNE

O movimento estudantil, compreendido como um movimento 
social, tem seu órgão máximo na forma da União Nacional dos 
Estudantes (UNE), fundada em 1937 com o objetivo de unificar 
as vozes dos estudantes em âmbito nacional. Contudo, a história 
das manifestações estudantis no Brasil é muito anterior à UNE, 

1 Recentemente, em uma parceria entre a Petrobrás, a Fundação Roberto Marinho e a 
UNE, foi criado o projeto “Memória do Movimento Estudantil”, com o objetivo de 
captar fontes através de doações. Acesso ao site, em: http://www.mme.org.br/main.
asp?View={017C677B-B51B-4952-8C5E-89EC5C37A9D0}.



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates 15

alternando-se historicamente entre momentos de maior ebulição 
e momentos de apaziguamento – assim como qualquer outro 
movimento social.

Os movimentos sociais podem ser entendidos como uma 
manifestação dos anseios políticos de determinados setores da 
sociedade, podendo ou não, ocorrer a institucionalização em torno de 
uma entidade central – por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores 
Sem-Terra –, imprimindo, assim, uma maior representatividade 
ao movimento perante à sociedade como um todo, bem como a 
constituição de uma identidade e objetivos comuns. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que não se pode vincular 
diretamente um movimento social a seu órgão mais representativo, 
pois sempre ocorrerão disputas internas entre diferentes concepções 
políticas, diferentes rumos a serem tomados, etc – e a história da 
UNE é emblemática nesse sentido. A dinâmica de lutas ultrapassa 
(ou subdivide-se) em outras formas de manifestação ou, até mesmo, 
não chega a institucionalizar-se – especificamente em relação aos 
Novos Movimentos Sociais: como em um Estado, sempre haverá 
ideias em debate e anseios de poder.

Antonio Mendes Junior (1981) identifica quatro fases bem 
distintas na participação estudantil nos diferentes momentos da 
história nacional, caracterizadas segundo o tipo de atuação dos 
agentes políticos, conforme será melhor abordado a seguir.

1.1.1 O período da atuação individual dos estudantes

A primeira fase, que Mendes Jr.. (1981) denomina de “fase da 
atuação individual”, corresponde a fins do período colonial e os 
primeiros anos do Império. Nesse período, não podia nenhum tipo 
de entidade ou organização que agregasse os estudantes. 

No período anterior à consolidação da UNE, a participação 
dos estudantes na vida nacional não pode ser caracterizada como 
um movimento propriamente dito. Os jovens que tiveram acesso 
à educação, condição rara no Brasil, individualmente, inseriam-se 
nos debates políticos vigentes, defendendo, na maioria das vezes, 
uma posição de vanguarda, devido ao contato com as novas ideias 
transmitidas através dos centros de ensino – o que gerou a “identidade 
histórica” rebelde da juventude (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 
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Durante a época colonial, os jovens brasileiros possuíam 
duas opções: o embrutecimento ou as escolas de primeiras letras, 
destinadas aos filhos dos senhores-de-engenho, em sua totalidade 
comandadas por padres-mestres. O caráter da instrução recebida, 
portanto, era guiada pela doutrina inquisitorial da Companhia de 
Jesus. Em seguida, o caminho natural era a Universidade de Coimbra 
ou alguma outra no continente europeu. Ao contrário do que ocorreu 
na América de colonização espanhola, não existiam no país escolas 
de nível superior até o início do século XIX e, distante dos centros 
de poder do império português, a própria vida política da Colônia era 
inexpressiva (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

A primeira manifestação com participação de estudantes, que 
se tem registros, foi o episódio da expulsão dos corsários franceses 
liderados por Duclerc, que haviam invadido o Rio de Janeiro em 
1710. No entanto, essa foi uma reação puramente de defesa, quase 
instintiva, contra saqueadores que invadiam a cidade, e não ações 
seguindo motivações políticas ou ideológicas (Poerner, 2004).

Segundo Mendes Jr. (1981), a penetração das ideias liberais e 
revolucionárias europeias, em meados do século XVIII foi o momento 
de ruptura decisiva na vida política brasileira em geral – e entre os 
estudantes em particular. Interessante é observar que a história do 
ensino, em si, deve ser sempre levada em consideração quando 
se pensa a historicidade do movimento estudantil. As mudanças 
empreendidas pelo Marquês de Pombal, bem como a reforma da 
Universidade de Coimbra (principal centro de formação superior da 
aristocracia brasileira), transformaram o panorama cultural lusitano, 
expulsando os jesuítas e passando a formar jovens de acordo com as 
ideias do iluminismo revolucionário francês.

O final do século XVIII ainda veria a proclamação da 
independência dos Estados Unidos, em 1776: dava-se o exemplo 
prático, a concretização dos ideais que os revolucionários precisavam. 
A relevância desse episódio pode ser percebida através da atuação 
de José Joaquim da Maia, aluno de Coimbra e posteriormente de 
Montpellier. Maia, juntamente com outros onze jovens, fundou uma 
sociedade secreta para lutar pela independência do Brasil. Buscando 
auxílio, trocou correspondência com Thomas Jefferson – à época, 
representante do governo norte-americano na França. Interessando-
se pelas ideias do brasileiro, Jefferson chegou a solicitar um encontro 
pessoal, mas não quis comprometer a si ou seu governo numa 
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insurreição contra Portugal, contudo, deixou claro que os Estados 
Unidos veriam “com bons olhos” um governo autônomo no Brasil 
(Poerner, 2004).

Participante do grupo liderado por Maia, José Álvares Maciel 
acabou sendo um dos líderes da Inconfidência Mineira. Aluno de 
Química na Universidade de Coimbra, e embebido pelo Iluminismo, 
foi o responsável por entusiasmar Tiradentes com as “ideias 
francesas”, no Rio de Janeiro. Maciel, como a maioria dos envolvidos 
na revolta mineira, fazia parte da elite das Gerais – proprietários de 
terras e escravos, mineradores – e que eram, ao mesmo tempo, os 
que mais sofriam com o peso da exploração colonial portuguesa. 
Devemos lembrar que:

[...] as posições revolucionárias dos estudantes da época, dos quais 
José Álvares era um típico representante, não iam muito além da 
pura e simples luta pela independência. A sociedade patriarcal-
escravista, que sobreviveria no Brasil até os fins do século XIX, 
encarregava-se de obstruir as ideias liberais importadas da Europa. 
Dessa forma, os planos dos conspiradores de 1789 excluíam, desde 
logo, qualquer alteração na estrutura sócio-econômica vigente, isto 
é, não mexiam na propriedade dos senhores de terras e escravos. 
Quando a questão da libertação dos escravos foi colocada em pauta 
nas reuniões de Vila Rica, Maciel afirmou que a Abolição faria 
com que ficasse “sem haver quem trabalhasse nas terras, tanto na 
mineração, como na cultura” (Mendes Jr., 1981, p. 17).

Mesmo sem um registro objetivo, pode-se inferir que, além da 
Conjuração Mineira e da expulsão dos corsários franceses, houve 
participação de estudantes em quase todas as revoltas do período 
colonial, principalmente as de cunho liberal: “é notória a participação 
estudantil no plano ideológico dos movimentos revolucionários 
brasileiros anteriores à independência”, pois eram estes mesmos 
estudantes que traziam da Europa as ideias de Voltaire, Rousseau 
e Montesquieu, e a eles cabia propagá-las, através de sociedades e 
clubes secretos. Antes da fundação de centros de ensino superior no 
Brasil, os estudantes com recursos suficientes para estudar no Velho 
Continente serviam de veículo quase exclusivo para a introdução 
daqueles ideais (Poerner, 2004). 

As mudanças de maior alcance no cenário político – e intelectual 
– ocorreriam com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, em 
1808. A instalação do aparelho burocrático lusitano em terras ao 
sul do Equador demandou uma série de adaptações, inclusive de 
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cunho cultural. Naquele mesmo ano foi criada a primeira faculdade 
em território brasileiro, a Escola de Medicina da Bahia. Em 1827, 
estabeleceram-se duas academias de Direito, em São Paulo e Olinda2 

(Poerner, 2004).

Esses locais foram responsáveis pela formação da maior parte 
dos políticos com atuação durante o Império e a Primeira República, 
centros de formação que se transformaram ao mesmo tempo em locais 
de politização e debate de ideias sobre a realidade brasileira, já que o 
processo educativo ocorria aqui e não mais na Europa. Isso acarretou 
uma ampliação e facilidade de acesso ao ensino, possibilitando 
não somente aos aristocratas mais abastados a oportunidade de 
formação, mas outrossim instruindo os homens livres com alguma 
condição financeira. A partir da Revolução Pernambucana de 1817, 
tem-se registro da participação de estudantes – provenientes tanto 
das universidades brasileiras quanto de europeias, assim como de 
seminários – em todos os movimentos políticos nas três primeiras 
décadas do século XIX (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 

Durante o período que se seguiu à independência, em 1822, as 
lutas estudantis possuíam um caráter nacionalista e constitucionalista, 
dirigindo-se, inicialmente, contra o lusitanismo e o absolutismo do 
imperador Pedro I, até sua abdicação do trono em 1831. Na fase 
regencial (1831-1840), há indícios da participação de estudantes na 
Guerra dos Farrapos (Rio Grande do Sul, 1835-1845) e na Sabinada 
(Bahia, 1837-1838), embora sem maiores destaques – cabe ressaltar 
que Francisco Sabino Vieira era professor na Faculdade de Medicina, 
fundada em 1832 (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 

Com a decretação da maioridade do imperador Pedro II, em 
1840, a turbulência do período regencial dissipou-se e os estudantes, 
por sua vez, direcionaram sua atenção à produção literária. Diversas 
sociedades foram fundadas pelos acadêmicos, principalmente na 
faculdade de Direito de São Paulo, a partir de 1845. Esses centros 
abrigaram nomes como Álvares de Azevedo, José de Alencar, 
José Bonifácio, Fagundes Varela e Castro Alves, vultos maiores 
da intelectualidade brasileira que iniciaram suas produções dentro 
dessas Sociedades (Poerner, 2004). 

2 Interessante é observar que, na mesma época, as universidades hispano-americanas já 
haviam diplomado 150 mil estudantes, enquanto o Brasil chegou à independência com 
cerca de 3 mil graduados no exterior. Ver: POERNER, op. cit., p. 61.
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Outro fato que merece ser relembrado como integrante dessa 
realidade em transformação é a ampliação da imprensa brasileira. 
Órgãos como A Sentinela da Liberdade, dirigido por Cipriano 
Barata ou o Tífis Pernambucano, editado por Frei Caneca, foram 
importantíssimos instrumentos para a divulgação das ideias 
oposicionistas de cunho liberal no Brasil. Essas publicações, além 
do oportunizarem espaço para o debate político brasileiro, iniciaram 
uma tradição que perduraria até meados do século XX: a atuação 
política em forma escrita. O destaque de estudantes nessa área foi 
imenso, principalmente utilizando-se de pseudônimos, vale “lembrar 
os nomes de Domingos Antônio da Figueira, depois participante 
da Confederação do Equador, e Pedro de Lima Barbosa, ambos 
estudantes de Coimbra [...] ou ainda o dos irmãos Teixeira Macedo e 
o de Justiniano José da Rocha” (Mendes Jr., 1981). 

A próxima fase do movimento estudantil foi caracterizada por 
um maior engajamento dos estudantes em diversas frentes, por uma 
estrutura de atuação mais ampla, o que pode ter ocasionado grandes 
mudanças políticas e sociais no território brasileiro.

1.1.2 A movimentação estudantil une forças

A segunda fase, apresentada por Mendes Jr. (1981), foi a da 
“atuação coletiva”. Pode ser inserida no transcorrer do Segundo 
Império e Primeira República, prolongando-se até o início do Estado 
Novo (1937). É nessa fase que surgiram as Sociedades Acadêmicas, 
a maior parte voltada a atividades culturais e intelectuais, mas que 
teve papel importante em momentos políticos decisivos.

Mesmo no período regencial, com toda sua efervescência 
revolucionária, ainda não se podia falar de uma atuação estudantil 
coletiva, ainda que embrionária. A comunhão em torno de objetivos 
a serem alcançados emergiu sob as grandes bandeiras políticas de 
meados do século XIX: o Abolicionismo e o Republicanismo. Os 
centros de agregação estudantil nascem na forma das Sociedades 
Acadêmicas ou Clubes Acadêmicos, que a partir desse período 
deslocam seus objetivos da produção cultural à atuação política 
(Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 

O contexto intelectual dessa mudança de rumos é sintetizado 
nesta passagem:
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Do mesmo modo que as ideias da Ilustração, acopladas à realidade da 
insuportável exploração colonial portuguesa, geraram a bandeira da 
Independência, do fim do “pacto colonial”, encontramos nos últimos 
50 anos do século XIX o surgimento de novas bandeiras de luta. 
Nesse caso, são principalmente o Liberalismo e o Positivismo (de 
Augusto Comte) e, secundariamente, os vários tipos de socialismo 
utópico (Fourier, Owen e Prodhon), as suas fontes ideológicas. Em 
confronto com a realidade política social e econômica do Brasil 
– caracterizada por um anacrônico Império, sustentado por um 
também anacrônico sistema de exploração da mão-de-obra escrava 
– essas ideologias, numa mescla bastante difusa (e muitas vezes 
obscura), geraram os dois grandes movimentos contestatórios das 
últimas décadas do século (Mendes Jr., 1981, p. 22-23).

Substituindo a produção poética e filosófica, a campanha 
abolicionista passou a ser a grande motivação dos jovens 
universitários, conjugada aos ideais republicanos e, naturalmente, 
à crítica ao Império. No entanto, deve-se lembrar que houve um 
direcionamento para a produção de caráter social, uma mudança 
de conteúdo, não a completa substituição. Castro Alves, talvez, 
seja o que melhor simboliza esta nova fase e o papel precursor 
dos estudantes no contexto, tornando-se a maior voz poética em 
prol da libertação dos escravos: o “Poeta dos Escravos” realizava 
conferências, debates públicos e intensa produção tanto em prosa 
quanto em verso na defesa dos ideais republicano e abolicionista 
(Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 

A partir de 1870, a campanha estudantil pela abolição da 
escravatura ultrapassou o campo doutrinário, com a formação de 
grupos e sociedades que agiam diretamente na libertação dos escravos. 
Nesta fase, destacou-se o estudante Raul Pompéia, em São Paulo e 
a atuação do grupo Os Caifazes, que auxiliava na fuga dos negros 
até o quilombo de Jabaquara, em Santos, e de lá para o Ceará – que 
já havia declarado a igualdade racial. É a fase, igualmente, em que 
a juventude militar – e seu maior ícone republicano neste momento 
era Euclides da Cunha – aderiu à campanha, com a fundação, pelos 
cadetes da Escola Militar, da sociedade que recebeu o nome de 
Libertadora. Pouco tempo depois, a causa estava ganha: “ensejando 
aos estudantes a comemoração de uma vitória que, embora não fosse 
exclusivamente sua, nascera nas faculdades e ganhara o alento inicial 
na imprensa acadêmica” (Poerner, 2004). 
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Com o advento da República, os grandes ideais comuns 
responsáveis pela agregação dos estudantes haviam desaparecido 
– Abolicionismo e Republicanismo –, o que ocasionou uma 
fragmentação e declínio da atividade política estudantil. Excetuando-
se a atuação dos acadêmicos de Direito da Bahia, que emitiram 
uma nota rechaçando o massacre promovido pelas forças militares 
republicanas em Canudos, e o apoio à campanha para presidência 
de Rui Barbosa, a participação na Primeira República foi menor 
(Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 

Segundo Poerner (2004) alguns autores divergem em relação 
à explicação para o enfraquecimento da atuação estudantil. Clóvis 
Bevilaqua procurou explicá-lo como decorrência da crescente 
integração dos universitários na sociedade – lembrando que os 
acadêmicos mais relevantes na atuação política durante o final do 
Império acabaram ocupando cargos de destaque na República. 

Conforme o mesmo autor, Afrânio Peixoto entendeu como 
resultante da eficiência e dinamismo legislativos do governo 
provisório, em comparação à apatia do parlamentarismo imperial. Já 
Renato Bahia defende que as mudanças ocasionadas pela adoção da 
mão de obra livre transformaram, ainda, o perfil social do estudante: 
no período imperial era filho da aristocracia, economicamente 
despreocupado com sua subsistência, tendo assim tempo suficiente 
para as atividades escolares e inquietações extraescolares. 

Poerner (2004) também coloca que, nos primeiros anos da 
República, as classes médias afluíram em peso aos bancos do 
ensino superior e, justamente devido à sua condição econômica 
inferior, necessitavam exercer uma profissão paralela aos deveres 
estudantis, popularizando o diploma superior e carregando consigo 
uma visão mais pragmática da vida, deixando de lado a indisciplina e 
o arrebatamento idealista em troca do investimento em uma carreira. 
Da mesma forma a imprensa – o principal meio de combate de ideias 
– profissionalizou-se, relegando a um plano secundário o jornalismo 
acadêmico.

Arthur Poerner (2004) discorda das razões apresentadas pelos 
demais autores e sustenta a tese de que faltaram objetivos para 
atirar-se à luta política: “os estudantes, cujos objetivos sempre foram 
sobretudo táticos e a curto prazo – como, de resto, os de quase todos 
os movimentos oposicionistas brasileiros –, não tinham bandeira de 
luta na alvorada republicana”. Ainda, “a impressão dominante era de 
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que os males brasileiros haviam sido resolvidos com a implantação 
da República” e a grande maioria da população deixou-se convencer 
– principalmente os estudantes. 

Como demonstração de sua tese, o autor defende que 
paralelamente a esta calmaria civil, seguiu-se uma participação 
massiva da juventude militar, impulsionada pelas ideias positivistas 
de Benjamin Constant e pelo carisma do presidente Floriano Peixoto: 
“os cadetes do período florianista ergueram, juntamente com a 
imprensa e intelectuais progressistas, as bandeiras da classe média 
ascendente”.

O ideário que guiava essas insurreições era o Nacionalismo, 
fato que agradou ao presidente e o levou à condescendência quanto 
aos jovens militares, não punindo as manifestações segundo os 
códigos da Instituição. As demonstrações de devoção a Floriano 
Peixoto contagiaram ainda a mocidade civil e, juntos, formaram os 
“batalhões escolares”, mistos de cadetes e universitários, agindo no 
combate às últimas resistências monarquistas. 

Interessante é notar que as rebeliões ocorriam, justamente, a 
favor do governo, mais especificamente, de determinado presidente: 
na eleição de Prudente de Morais (1895), o primeiro civil a comandar 
a República, os cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha se 
rebelaram contra as autoridades constituídas, mas, desta vez, sem o 
beneplácito do presidente, sendo punidos e expulsos do Exército; em 
1904, com a eclosão da Revolta da Vacina, cadetes da mesma Escola 
Militar sublevaram-se para apoiar a população. A juventude militar 
ainda participaria da Revolta dos 18 do Forte (1922), da Revolução 
Paulista (1924), que se prolongou na Coluna Prestes (1924-27) e, por 
fim, da Revolução de 1930, na qual os tenentes – oficialidade mais 
baixa – tiveram papel fundamental3.

3 Cabe ressaltar que o livro guia destas reflexões, O Poder Jovem, foi publicado pela 
primeira vez em 1968, ou seja, no cerne da efervescência rebelde dos estudantes 
brasileiros. Arthur Poerner destaca o papel de vanguarda que a juventude militar exerceu 
no passado recente brasileiro, deixando claras suas posições políticas que pregavam, 
justamente, a união entre civis e militares em torno do nacionalismo. O autor chega 
a sugerir reformas no ensino militar que, devido à influência da Escola Superior de 
Guerra, acabou por alienar os jovens que nela ingressavam – através do rigor disciplinar 
e deslumbramento com a vida nos Estados Unidos –, confinado a rebeldia aos jovens 
civis. A separação deveria ser destruída, já que todos seriam herdeiros e futuros gestores 
do mesmo país – Poerner, inclusive, dedica todo um subcapítulo para defender tal ideia.
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O episódio que traria os jovens civis de volta às manifestações 
de rua ocorreu em 1909, quando em uma passeata comemorativa ao 
início da primavera, os estudantes foram covardemente reprimidos 
por um membro da Brigada Policial do Rio de Janeiro. 

Em face da agressão, foram até o Quartel da Força Policial, 
mas seu comandante, o General Souza Aguiar, desdenhou os 
estudantes, alegando que se houvesse algum culpado, seriam os 
próprios estudantes. Em protesto ao posicionamento, organizou-se o 
enterro simbólico do comandante da Brigada. No entanto, as forças 
policiais voltaram a agir violentamente durante a manifestação 
bem-humorada e soldados à paisana espancaram manifestantes, 
acabando por assassinar dois deles, José de Araújo Guimarães e 
Francisco Pedro Ribeiro Junqueira, no episódio que ficou conhecido 
como Primavera de Sangue. A brutalidade desnecessária gerou uma 
comoção nacional, expressa nas páginas de diversos jornais, através 
de discursos públicos e em missas. Aberto e processado o inquérito, 
os responsáveis foram punidos e condenados. Quatro meses depois, 
contudo, um novo julgamento absolveu das acusações os soldados 
de maior patente, demonstrando que, no Brasil, a impunidade nos 
altos escalões e o tratamento da “questão social” como “caso de 
polícia” é histórico (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o 
sentimento nacionalista foi despertado em quase todas as nações 
direta ou indiretamente envolvidas no conflito. No Brasil não foi 
diferente, e Olavo Bilac tornou-se o grande porta-voz de um novo tipo 
de patriotismo que nascia com o século XX. Realizando conferências 
em todo o país, Olavo Bilac iniciou uma campanha defendendo o 
serviço militar compulsório e, naturalmente, pela própria essência 
da ideia, dirigiu sua oratória aos jovens, que até aquele momento 
viviam um hiato de participação política4, desiludidos com o quase 
monopólio exercido pelo Partido Republicano e a falta de opções. 

A oratória poeticamente incendiária de Bilac, conclamando a 
uma “efetiva existência cívica” – através da formação e da defesa da 
pátria –, soou como clarins aos ouvidos da juventude, que incorreu 
ao alistamento massivo nos batalhões de voluntários. O discurso 

4 A exceção foi a participação na Campanha Civilista, defendendo a candidatura de 
Rui Barbosa para a presidência da República. O resultado do pleito de 1910 elegeu 
o Marechal Hermes da Fonseca, e mesmo com as evidências de fraude nas urnas, os 
jovens não prosseguiram com as atividades.
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atingia predominantemente os estudantes das escolas superiores, 
mas igualmente os jovens militares. Em 1917, fundou-se a Liga 
Nacionalista em São Paulo, que arregimentaria em massa a juventude 
daquele estado. A Liga teve papel de destaque na vida universitária 
da época, inclusive no campo da alfabetização, instalando redes de 
cursos noturnos para população de baixa renda. Durante comícios 
e passeatas, começaram a se ouvir algumas palavras de ordem 
entre os jovens, como a defesa do voto secreto e obrigatório, 
afrontando claramente uma das estruturas basilares da República 
Velha, sustentada politicamente através de eleições absolutamente 
fraudulentas (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 

Mesmo com as tentativas de desmantelamento por parte do 
governo paulista, e até mesmo do governo federal – através da 
promoção de um “Congresso da Mocidade Brasileira”, em 1917, sob 
a liderança do acadêmico Antônio Pereira Lima, buscando dividir as 
forças estudantis –, a Liga acabou se desfazendo por divergências 
internas devido a um perdão presidencial aos universitários que 
haviam auxiliado no combate à gripe espanhola – foi realizada 
uma ampla campanha, envolvendo desde postos de atendimento, 
até conforto à população em pânico, devido ao elevado número 
de mortos. Os estudantes dividiram-se entre os que rejeitaram e 
os que aceitaram serem aprovados sem os exames finais, tornados 
facultativos (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

Interessante é observar que as posturas políticas dos estudantes 
que participavam da Liga Nacionalista excluíam totalmente a 
ligação com movimentos de origem operária. Embora incluíssem 
reivindicações típicas dos setores sociais urbanos, os acadêmicos 
posicionaram-se absolutamente contra as greves daquele período – 
em 1917, a Greve Geral paralisou perto de oitenta mil trabalhadores 
–, considerando como uma traição à pátria, que estava em vias de 
entrar em uma guerra. Muitos estudantes, inclusive, ofereceram-se 
para trabalhar no lugar dos grevistas. O movimento operário, de 
orientação anarquista, por sua vez, estava focado em obter incrementos 
salariais e melhores condições de trabalho e não em enviar tropas à 
Europa. Posições políticas semelhantes, discurso comum e união de 
forças – como ocorreu nas décadas posteriores – inexistiam com o 
movimento estudantil e o movimento operário trilhando caminhos 
diametralmente opostos. Àquele tempo, a burguesia acadêmica não 
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encontrava reflexo nas reivindicações dos trabalhadores (Mendes Jr., 
1981).

Com o fechamento da Liga Nacionalista “[...] a participação 
política dos universitários entrou num completo marasmo [...] Nem 
mesmo a Revolução de 1930, que pôs fim à Primeira República, 
serviu como elemento catalisador aos estudantes, que nela tiveram 
uma participação pouco digna de nota” (Mendes Jr., 1981).

No período anterior à fundação da UNE, a última 
grande mobilização estudantil ocorreu durante a Revolução 
Constitucionalista de 1932, em São Paulo, quando muitos jovens 
dispuseram-se – inclusive no campo de batalha – para exigir uma 
Assembleia Constituinte. Durante esse episódio, a “dissociação 
operário-estudantil” manteve-se: os trabalhadores não participaram 
da revolta paulista; os estudantes, por outro lado, protagonizaram 
manifestações ruidosas pelas ruas, e as quatro mortes, que foram 
o estopim para a eclosão da revolta armada, eram de estudantes: 
Euclides Miragaia, Mário Martins de Almeida, Dráusio Marcondes 
de Sousa e Antônio Américo de Camargo Andrade, que emprestaram 
suas iniciais para nominar o mais aguerrido destacamento paramilitar 
da Constitucionalista, MMDC, demonstrando a relevância da 
participação estudantil no movimento – “milícia composta por 1.600 
homens, dos quais 600 eram estudantes das escolas superiores” 
(Poerner, 2004).

1.1.3 A organização do movimento estudantil

A terceira fase, a “fase da atuação organizada” é a que Mendes 
Jr.. (1981) considera como a mais importante e que inicia em 
1937, com a fundação da União Nacional do Estudantes - UNE. 
É nesse momento que há a articulação de uma entidade nacional 
com objetivos claramente políticos e que potencializou a inserção 
dos estudantes na vida política brasileira, sendo, inúmeras vezes, as 
bandeiras levantadas inovadoras para o período.

De maneira geral, até 1937, as entidades estudantis sofriam de 
dois males: “ou por possuírem um caráter local, carecendo, pois, 
de expressividade nacional, ou por seu fôlego curto, surgindo e 
desaparecendo, muitas vezes sem deixar rastro” (Mendes Jr., 1981).
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Essas constantes não permitiam uma maior estruturação do 
Movimento Estudantil, tornando a ação dos estudantes bastante 
pontual. A listagem de associações e agrupamentos orientados a um 
caráter específico impressiona tanto pelo grande número, quanto pela 
divisão de interesses – o que pode denotar uma tendência à atuação 
por parte dos estudantes, não necessariamente política.

Sem uma entidade central para direcionar a militância, os jovens 
estudantes com algum ardor político inseriam-se individualmente 
nas diversas Ligas e Alianças, ou apenas restringiam-se aos Grêmios 
e Centros Acadêmicos de suas instituições de ensino. As tentativas 
mais significativas para a criação de uma entidade nacional ocorreram 
em 1910, em São Paulo, com a realização do Congresso Nacional 
de Estudantes, e a campanha por uma Federação de Estudantes 
Brasileiros, lançada em 1924 pelos acadêmicos da Faculdade 
Nacional de Direito. Segundo Poerner (2004), a União Nacional 
dos Estudantes foi fruto de uma tomada de consciência “quanto à 
necessidade da organização em caráter permanente e nacional da 
participação política estudantil”.

Surgida meses antes do golpe, ocorrido em setembro de 1937 e 
que instauraria o Estado Novo, a ideia envolvendo a criação da UNE 
nasceu através da realização do I Conselho Nacional de Estudantes, 
em agosto de 1937. Paradoxal é pensar que o mesmo Conselho 
fora convocado pela Casa do Estudante do Brasil (CEB), um órgão 
“paraoficial” e pretensamente “apolítico”, com o intuito de votar 
uma espécie de regimento interno e uma diretoria. Buscando criar 
uma entidade unicamente de representação formal dos estudantes, 
a CEB desautorizou a discussão de quaisquer temas políticos entre 
as pautas do encontro, temendo justamente a politização dos jovens 
(Mendes Jr., 1981).

No entanto, um ano depois, conduzido pelas mãos de lideranças 
estudantis de vários estados, realizou-se o II Congresso Nacional dos 
Estudantes – substituindo o anterior “Conselho” –, em que ocorreu a 
efetiva separação da CEB – logo, também, da “neutralidade política” 
–, com a participação de cerca de oitenta associações estudantis, no 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. As delegações tinham interesse 
e colocaram na pauta do Congresso temas de caráter político, 
demonstrando o quanto os estudantes queriam discutir e influir nos 
grandes temas nacionais (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).
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Com a presença de representantes do Ministério da Educação, 
as mais de sessenta teses apresentadas convocavam os estudantes 
brasileiros a debater através de plenárias concentradas em grandes 
temas: situação cultural, situação econômica, saúde pública, a mulher 
estudante, esporte universitário e, claro, a própria construção efetiva 
e o reconhecimento formal da UNE (Mendes Jr., 1981; Poerner, 
2004).

Durante seus primeiros anos, a UNE trilhou os caminhos da 
incerteza e da precariedade, principalmente pelo fato de não possuir 
uma sede própria e um orçamento suficiente para manter-se atuando, 
fatos que dificultavam, ou até impossibilitavam, a atuação de uma 
entidade que almejava centralizar a participação dos estudantes de 
todo país – em 1941, por exemplo, não houve Congresso Nacional 
devido à falta de infraestrutura (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

A grande missão dos presidentes e secretários da entidade, 
naquele período, era transformar resoluções organizativas em algo 
concreto e verdadeiramente atuante. Manejando os escassos recursos 
materiais, nesse período, a UNE. Limitava-se quase exclusivamente 
a emitir notas e declarações a respeito dos acontecimentos políticos e 
reformulações administrativas do Estado varguista, ao mesmo tempo 
em que estabelecia uma corrente regular de intercâmbio e cooperação 
entre as mais de 112 entidades estaduais coligadas (Mendes Jr., 1981; 
Poerner, 2004).

Por outro lado, o contexto histórico de sua fundação foi 
marcado pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, em setembro 
de 1939, e pelo golpe de Getúlio Vargas, que implantou o Estado 
Novo – episódios que nos levam a pensar aqueles tempos como 
de uma grande ampliação da esfera política na sociedade. Deve-
se atentar ao fato de que, apesar de tudo, a UNE ainda não havia 
rompido com Vargas – que fora aclamado presidente de honra do 
II Congresso Nacional –, conseguindo, inclusive, entregar ao então 
ministro da Educação Gustavo Capanema propostas de reformulação 
educacional (Mendes Jr., 1981).

O apoio de Getúlio ao órgão estudantil pode ser compreendido 
pela essência centralizadora do regime implantado: institucionalização 
de movimentos sociais, facilitava o controle e a tutela por parte do 
Estado – e a centralização da representação de interesses, de certa 
forma, próprio espírito da UNE. Alberto Saldanha (2005, p. 20) 
entende que eram as análises comuns a ambos, “relacionadas às 
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questões de ordem cultural e econômica que uniam os dirigentes 
da UNE ao projeto varguista”. Os dirigentes da UNE, tendo seus 
direitos de representação assegurados, não tiveram motivos para se 
confrontar com Vargas. A despeito das interpretações que ressaltam 
a habilidade política de ambos os lados, ora valorizando a demagogia 
Varguista, ora a perspicácia dos estudantes, prevaleceu acima de tudo 
a comunhão de valores5.

A intensificação da Guerra envolveria ainda o Brasil, que até 
1942 manteve uma política vacilante entre as potências do Eixo e 
Aliados. A não definição entre apoiar um ou outro lado ocorria não 
somente pelos benefícios que uma política de neutralidade poderia 
trazer ao país, mas principalmente devido à divisão interna entre a 
simpatia de grandes nomes do governo Vargas para com os ideais nazi-
fascistas (Francisco Campos, Filinto Müller, Dutra, Góes Monteiro) 
e a necessidade objetiva do Estado, dependente economicamente dos 
investidores norte-americanos. A partir de 1941, no entanto, o Brasil 
passou a sofrer pressões para uma tomada de posição, tanto pela 
entrada dos Estados Unidos no conflito, quanto pelo torpedeamento 
de embarcações brasileiras por submarinos alemães (Mendes Jr., 
1981; Poerner, 2004).

Assim como na Primeira Guerra Mundial, o que deslocou 
os jovens do marasmo político foi a intensificação da guerra. As 
relações entre governo e entidade, que até então se mantinham 
amistosas, modificam-se, iniciado uma das campanhas históricas da 
UNE: a declaração de guerra às potências do Eixo. As mobilizações 
estudantis chegaram ao ápice com a proposta da realização de uma 
passeata estudantil antitotalitária, no dia 4 de julho de 1942, que 
angariou o apoio de amplos setores da sociedade civil organizada, 
principalmente a “Sociedade Amigos da América [...] e a Liga de 
Defesa Nacional, da qual participavam nomes como os de Gilberto 
Freyre, Artur Ramos e Aníbal Machado”6, demonstrando que a 
entidade estudantil começava a fortalecer-se e obter reconhecimento. 
A força do movimento acabou abalando o próprio aparelho de 
Estado getulista, através da adesão do ministro Oswaldo Aranha e 

5 A UNE foi oficialmente legalizada em fevereiro de 1942 pelo decreto-lei nº 4.105, 
assinado por Getúlio Vargas.

6 Mendes Jr., 1981, p. 44.
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da demissão de Filinto Müller, que ameaçava empregar a violência 
para conter os jovens (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004). 

A relevância da passeata, não à toa realizada no dia da 
Independência dos Estados Unidos, foi imensa: diante do ambiente 
de cerceamento de liberdades civis, os estudantes foram os primeiros 
a romper o silêncio:

[...] pode ser considerada a primeira grande manifestação popular 
desde a instauração do Estado Novo e marcou o início de uma 
reviravolta política no país: as oposições, caladas e perseguidas, 
começaram novamente a se mobilizar e se organizar, e Vargas, 
pressionado, iria de recuo em recuo, até ser derrubado em 1945 
(Mendes Jr., 1981, p. 45-46).

Em agosto de 1942, cedendo às pressões, Vargas declarou que 
o Brasil oficialmente apoiava os Aliados, iniciando a perseguição 
interna aos partidários do Eixo, principalmente aos descendentes de 
imigrantes italianos e alemães. Entre essas medidas estava o confisco 
de propriedades e o fechamento de associações. Entre as entidades 
que passaram a ser controladas pelo Estado estava o Clube Germânia, 
conhecido foco de espionagem e propaganda pró-nazista. O então 
presidente da UNE, Luís Pinheiro Paes Leme, solicitou a Getúlio 
a concessão do prédio, recebendo parecer favorável. Contudo, o 
pedido acabou sendo vetado pelo ministro Gustavo Capanema, que 
solicitava um demorado processo de tombamento pelo Patrimônio 
Nacional. As lideranças estudantis, impacientes com a protelação, 
acabaram ocupando o prédio mesmo sem o aval do Estado, obtendo 
a almejada sede da UNE – e onde passou a funcionar, em conjunto, 
o DCE da Universidade do Brasil (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

O engajamento na campanha contra o nazi-fascismo manteve 
a UNE atuante, através da organização de bônus de guerra que 
arrecadaram grandes somas em dinheiro a serem doadas às Forças 
Armadas, bem como a campanha em prol do alistamento na Força 
Expedicionária Brasileira (FEB). No entanto, soava como um 
contrassenso combater totalitarismos estrangeiros vivendo em uma 
ditadura – mesmo que muitos negassem esse fato –, o que fez com 
que os estudantes iniciassem questionamentos à realidade política 
interna, novamente atuando enquanto vanguarda catalisadora do 
descontentamento social (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

O primeiro grave choque deu-se devido à criação da Juventude 
Brasileira, em março de 1943. Os objetivos do governo era criar 
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uma entidade subordinada ao Estado, seguindo moldes fascistas, 
inclusive, decretando como sede da nova agremiação o próprio 
prédio da UNE. O então presidente, Hélio de Almeida, viu como 
única solução a renúncia ao cargo, o que provocou uma onda de 
manifestações endereçadas ao Ministro da Educação. Impressionado 
com a amplitude da repulsa, Capanema, com a condição de que 
Almeida não voltasse à presidência, revogou a portaria, ocasionando 
o fim progressivo da Juventude Brasileira após mais alguns incidentes 
com a UNE (Poerner, 2004).

Segundo Poerner, “até que a guerra estivesse praticamente 
ganha, em março de 1945, as relações entre os estudantes e o governo 
obedeceram a uma trégua, vez por outra rompida”, já que constituiu 
o atendimento de uma grande reivindicação da UNE. Outra rusga 
significativa ocorreu um ano após a expressiva marcha do 4 de 
julho, quando organizou-se a Passeata do Silêncio, no dia que 
supostamente deveriam ocorrer as eleições de 1943, violentamente 
reprimida e resultando na morte de um jovem. A campanha pela 
anistia foi outro movimento convergente das oposições em luta pela 
democracia, e, entre março e abril de 1945, a UNE, juntamente com 
dezenas de outras entidades estudantis, promoveu a Semana Pró-
Anistia e realizou um grande comício no Rio de Janeiro, em frente 
ao Teatro Municipal (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

A vitória na campanha pela anistia – decretada em abril de 
1945 –, consequentemente, libertou diversas lideranças políticas, 
o que retirou o objetivo comum dos diversos setores em luta pela 
redemocratização do país, fragmentando forças. Com a UNE, o 
processo não foi diferente, cindindo o movimento estudantil até 
então bastante unificado. Luís Carlos Prestes, secretário-geral 
do Partido Comunista Brasileiro foi também libertado e apoiou a 
permanência de Getúlio no governo, desde que fosse convocada 
uma Assembleia Constituinte livremente eleita, iniciando o que 
passou a ser conhecido como movimento queremista. Parte do 
movimento estudantil que seguia orientação comunista concordou 
com Prestes, mas a grande maioria não aceitou a proposta, passando 
a apoiar a recém-formada União Democrática Nacional (UDN), que 
representava, aparentemente, uma nova alternativa dentro da política 
institucionalizada (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

Com o fim do Estado Novo, convocaram-se eleições e o 
candidato udenista à presidência acabou derrotado. Somando-se 
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esse fato às atitudes cada vez mais reacionárias e antipopulares do 
partido, o prestígio da UDN progressivamente perdeu força dentro 
do movimento e grande parte das lideranças estudantis ingressou 
no Partido Socialista Brasileiro (PSB), inaugurando o que Poerner 
denomina como a terceira fase da UNE, dirigida por socialistas e 
caracterizada pela defesa da emancipação econômica nacional, 
campanhas em prol da gratuidade do ensino, sendo alvo de cerrado 
policiamento governamental (Poerner, 2004).

Saldanha (2005) argumenta que este sentimento de “defesa 
nacional e de desenvolvimento industrial do país” estava presente no 
seio da sociedade brasileira daquele período, principalmente entre 
as camadas médias, expressando com mais intensidade através dos 
estudantes e dos militares – não sendo exclusividade de qualquer 
partido ou matiz política.

Momento de grande participação dos estudantes brasileiros 
neste período foi a Campanha em Defesa do Patrimônio Territorial e 
Econômico, destacando-se, principalmente, a questão do monopólio 
estatal do petróleo – o imortalizado slogan: “o petróleo é nosso”. A 
relevância desse movimento e a repercussão que teve na sociedade 
como um todo, deve-se, principalmente, por ser parte de uma disputa 
entre modelos de desenvolvimento para o Brasil no contexto pós-
Segunda Guerra, em que o mundo se reconstruía – e polarizava-
se. As grandes questões eram se o Estado deveria ou não intervir 
na economia e o grau de participação do capital internacional no 
desenvolvimento do país: o debate entre o projeto liberal e o projeto 
nacionalista (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

A União Nacional dos Estudantes, enquanto entidade política, 
refletia em suas disputas internas esse contexto. De 1947 a 1950 
(segundo eleições anuais), todos os presidentes eleitos eram de 
orientação socialista, o que fez com que a UNE se pronunciasse 
contra o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação 
dos parlamentares eleitos por aquela legenda, e atuasse amplamente 
na luta pela criação da Petrobrás (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

Segundo Poerner (2004), as forças entreguistas, durante o 
Congresso de 1949, organizavam sua representação dentro do 
movimento estudantil com a formação da Coligação Acadêmica 
Democrática (CAD). Um ano depois, a CAD conseguisse realizar 
seus propósitos e venceu as eleições. Financiados com amplos 
recursos do Departamento de Estado norte-americano e patrocinados 
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pelo governo brasileiro – que almejava uma diretoria pouco incômoda 
à frente da UNE –, permaneceram no poder até 1955, reduzindo a 
atuação na campanha nacionalista do petróleo e rompendo com a 
União Internacional dos Estudantes (UIE), que, pretensamente, 
estava “a serviço do comunismo internacional”.

Era a vitória da ala liberal, inaugurando o que Poerner (2004) 
denomina como a quarta fase da UNE, a de “domínio direitista”, 
ou “a fase negra ou policial da UNE”. Para Saldanha (2005, p. 35-
43), a análise de Poerner é fruto do contexto em que seu livro foi 
publicado pela primeira vez – 1968 –, polarizando o debate político 
entre bem e mal. Durante o período conduzido pelas lideranças 
liberais, é necessário ter em mente a conturbada conjuntura sócio-
econômica do período, bem como, o processo de expansão e 
integração do ensino superior, que se intensificou nestes anos, mas, 
principalmente o comportamento ambíguo das camadas médias 
frente aos acontecimentos – que, gradativamente, foram “deslocadas 
do campo político nacionalista para o da oposição conservadora”, 
temerosas com a ascensão da luta reivindicatória dos trabalhadores, 
a radicalização do discurso varguista e a campanha desmoralizadora 
contra seu governo.

No período conduzido pelos liberais, as mobilizações da UNE 
deslocaram-se dos temas nacionais para as questões de melhoria 
do ensino e para o aprimoramento dos vínculos com as entidades 
de base – UEEs, DCEs e DAs. Inclusive, o “posicionamento 
histórico” democrático e em prol do Estado de Direito foi mantido 
nos encontros internacionais, principalmente no debate em torno 
da criação da União Interamericana de Estudantes, divergindo com 
a famigerada Helen Rogers, “agente do imperialismo ianque”. A 
ruptura com a UIE focorreu em virtude de a entidade ser contra a 
criação da entidade comum americana, proposta brasileira que iria 
dividir as forças estudantis (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

No ano seguinte, 1956, a presidência da UNE voltou às mãos 
de estudantes com orientação progressista – a quinta fase, na 
qual se buscou afastar a influência que o Ministério de Educação 
havia adquirido no “período negro”. A luta contra a influência 
das multinacionais em defesa da indústria brasileira, foi a tônica 
naquele período, com o envolvimento em campanhas contra a 
instalação de empresas, inclusive, pressionando o governo Juscelino 
Kubitschek a demitir o então superintendente do Banco Nacional 
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de Desenvolvimento Econômico (BNDE), Roberto Campos, uma 
das figuras mais emblemáticas na história das ideias liberais no 
Brasil. No âmbito do ensino, a grande resistência deu-se contra 
a implementação do projeto denominado Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional que “entre outras coisas, criava condições para 
o progressivo desaparecimento do ensino público e gratuito, e sua 
substituição por instituições privadas”, que seguiriam a lógica 
econômica, e não princípios educativos, segundo a argumentação da 
UNE (Mendes Jr., 1981).

O início dos anos 1960 talvez tenha sido o de maior 
movimentação política e radicalização de posições – como poucas 
vezes viu-se na história do país – e grande parte dessa intensidade 
deve-se à atuação da UNE. Poderíamos, inclusive, delimitar esta 
década como o “período de ouro” da entidade, devido ao imenso 
poder de mobilizar contingentes e fazer-se notar no cenário político 
nacional, enquanto movimento social capaz de conquistar suas lutas 
(Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

Figura 1- Manifestação pró-Fidel Castro na sede da União Nacional dos 
Estudantes (UNE) no Rio de Janeiro, em 1960. 
Fonte: Arquivo Nacional / Correio da Manhã (23.02.60)7

7 Disponível em: <http://www.mme.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2010.

http://www.mme.org.br/
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Com a renúncia incompreensível do presidente Jânio Quadros, 
sete meses depois de empossado, o vice-presidente eleito João 
Goulart seria seu natural substituto. As forças contrárias à volta do 
trabalhismo à cadeira presidencial fizeram o possível para que isso 
não ocorresse, e o impedimento da posse de João Goulart ganhou ares 
de tentativa de golpe, o que carregou de tensão o já incerto cenário 
político nacional. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, 
apoiado pelo general Machado Lopes do Terceiro Exército – a mais 
bem armada das quatro subdivisões nacionais –, passou a defender 
radicalmente a posse, ameaçando com resistência armada caso a 
Constituição não se fizesse valer e Jango fosse empossado. Àquele 
período, a UNE era presidida por um representante da corrente política 
denominada Ação Popular (AP). Diante desse cenário, o presidente 
da UNE, Aldo Arantes, deslocou-se para Porto Alegre e participou 
da Campanha da Legalidade, explicitando o rumo que a entidade iria 
tomar naqueles turbulentos anos. A UNE, então, divulgou uma nota 
oficial grandiloquente, convocando a população a resistir e defender 
a democracia e a Constituição8 (Mendes Jr., 1981).

Para se compreender estes “tempos de glória” da entidade, 
faz-se necessária uma análise interna e externa. Internamente, a 
UNE reformulou-se e radicalizou suas ações devido à ascensão da 
corrente católica, principalmente. Fruto de uma dissidência radical 
de esquerda da antiga Juventude Universitária Católica (JUC), a 
Ação Popular defendia em seus estatutos que o Brasil não possuía 
um partido revolucionário, do qual exigia a existência de “uma 
ideologia verdadeiramente revolucionária”, a “ação de presença 
junto às massas” e real participação, no partido, de militantes da 
“extração social dominada”. Colocando-se como expressão de uma 
geração, a AP almejava a “civilização socialista”, o que pode explicar 
seu caráter ativista e o radicalismo das mensagens. Poerner designa 
como a sexta fase na história da UNE:

O surgimento da AP [...] ocorreu, ademais, num momento histórico 
extremamente favorável, tanto do ponto de vista nacional quanto do 

8 Em sua obra, Mendes Jr.. cita trechos do documento publicado no jornal estudantil O 
Metropolitano. Em alguns excertos, a retórica inflamada defende que os estudantes 
ajudaram “com seu sangue” na criação da Constituição Brasileira, e, portanto, mesmo 
perseguidos pelo governo, não permitiriam o desrespeito à Carta: “Não podemos aceitar 
qualquer espécie de golpe, e exigimos que seja cumprida à risca a letra da Constituição” 
(Mendes Jr., 1981, p. 62).
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estritamente estudantil. No plano nacional, o Brasil entrava numa 
fase de forte ebulição social, só contida em abril de 1964 – ainda 
assim, não pela remoção de suas causas, mas, artificialmente, pela 
intervenção policial-militar. No plano estudantil, a UNE aprofundava 
sua visão crítica da universidade brasileira, caracterizada como 
instrumento das classes interessadas na manutenção da ordem social 
vigente, em especial no decorrer das discussões provocadas pelo 
projeto do que viria a se tornar a Lei de Diretrizes e Bases (Poerner, 
2004, p. 174).

Até sua atuação ter sido declarada ilegal após o golpe de 1964, 
a UNE foi, sucessivamente, presidida por membros da AP: Aldo 
Arantes, Vinícius Caldeira Brant e José Serra. A gestão de Arantes, 
particularmente, ainda figura como uma das mais emblemáticas em 
toda história da entidade, pautada por uma nova forma de organização, 
os seminários9, que, poderiam se definir, foram uma forma de buscar 
pontos em comum na luta em todo território nacional, publicando as 
posições oficiais da entidade diante de todos os debates políticos do 
período (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

Como demonstração dessa vontade de transformação, a UNE 
iniciou sua ação concreta através da atuação na própria realidade 
do ensino, organizando uma greve geral universitária. Almejando 
uma administração mais democrática, a reivindicação era a de que os 
estudantes passassem a ter representação proporcional de um terço 
nos “órgãos colegiados de direção das Faculdades e Universidades, 
isto é, nas congregações, nos conselhos universitários e nos conselhos 
técnicos”, sendo que o movimento ficou conhecido como “a greve 
do um terço”. Necessitando de um apoio maciço para conseguir 
pressionar as autoridades, a entidade iniciou uma campanha de 
propaganda imensa, com a criação da UNE Volante, suportados 
pelos grupos envolvidos nos Centros Populares de Cultura - CPCs – 
criados na gestão de Aldo Arantes (Mendes Jr., 1981)

9 A partir de 1960, principalmente, a UNE adotou, como método de trabalho para 
a construção de seu programa de atuação, a convocação de seminários, onde os 
representantes de vários Estados trariam suas sugestões, problemas e críticas sobre os 
mais importantes assuntos, como realidade brasileira, universidade no Brasil, reforma 
universitária. Desses seminários sairiam cartas de princípios ou programáticas que, 
depois de discutidas nas diversas faculdades, serviriam como orientação das atividades 
do Movimento Estudantil. AS principais cartas são a Carta da Bahia e a Carta do Paraná 
(Mendes Jr., 1981).
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O sucesso do CPC generalizou-se pelo Brasil com a organização 
da UNE Volante, em que uma comitiva de dirigentes da entidade e 
integrantes do CPC percorreu os principais centros universitários do 
país, no primeiro semestre de 1962, levando adiante suas propostas 
de intervenção dos estudantes na política universitária e na política 
nacional, em busca das reformas de base, no processo da revolução 
brasileira, envolvendo a ruptura com o subdesenvolvimento e a 
afirmação da identidade nacional do povo (Ridenti, 2003, p. 140).

A campanha pela greve em prol do um terço, em 1962, foi 
discutida através de assembleias em escolas, universidades e 
demais órgãos de ensino, obtendo uma adesão final de 90% dos 
estudantes brasileiros, conjugada a outras ações, como a ocupação 
do Ministério da Educação pelos alunos de faculdades cariocas – 
que ainda funcionava no Rio de Janeiro. O impacto dessa iniciativa 
foi grande, tanto por semear diversos CPCs pelo país quanto por 
mostrar à população a força de mobilização que os estudantes eram 
capazes de invocar (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

A repercussão do movimento – inclusive merecendo páginas de 
repúdio por parte do jornal O Globo –, não foi suficiente para se 
atingir os objetivos almejados, e, depois de dois meses de greve, o 
resultado foi o fracasso de seus objetivos maiores – uma derrota que 
desgastou a imagem pública da UNE. Por outro lado, conseguiu-se 
ampliar o debate sobre o ensino a ponto de envolver setores sociais não 
diretamente ligados à universidade, demonstrando concretamente a 
relevância que a entidade passava a ter enquanto força política capaz 
de – e ambicionando – influir no destino nacional, bem como o grau 
de comprometimento político dos jovens brasileiros naquele período 
(Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

Com a atmosfera de tensão política crescente, a UNE engajou-
se totalmente nos últimos meses de 1963 e primeiros de 1964. O 
principal meio de ação eram os CPCs, organizando desde teatro 
popular a mutirões de alfabetização seguindo o método de Paulo 
Freire, passando por campanhas sanitárias, indo à emissão de 
pareceres a respeito de todas as grandes questões políticas mundiais 
– o que também ocasionou certa falta de objetividade no movimento, 
devido à multiplicidade de problemas aos quais dedicava atenção 
(Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

Os ares respirados naquele período carregavam ideais 
transformadores: a palavra “revolução” estava presente nas 
conversas mais cotidianas, e deveria ser compreendida em todos 
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os mais variados significados. Pautados nos Seminários, os CPCs 
defendiam ideais culturais emancipadores como única forma de 
um povo libertar-se, levando, portanto, ao povo uma cultura com 
a qual se identificasse e, na medida do possível, abrisse os olhos 
para se engajarem na transformação da sociedade (Mendes Jr., 1981; 
Poerner, 2004).

A UNE chegou, inclusive, a publicar o “Anteprojeto do Manifesto 
do CPC”, em março de 1962, redigido por Carlos Estevam Martins. 
O mais importante do projeto talvez tenham sido as definições dos 
tipos de arte existentes: a arte popular, a arte do povo e a arte popular 
revolucionária. A Arte popular era “a designação dada às obras 
‘criadas por um grupo profissionalizado de especialistas’ e destinadas 
ao público das grandes cidades”. A Arte do povo era “a denominação 
atribuída ao folclore, considerado ‘predominantemente um produto 
das comunidades atrasadas’ do meio rural e das áreas urbanas não 
industrializadas”. A Arte popular revolucionária, entretanto, era tida 
como a redenção radical: mostraria ao povo a verdadeira arte que 
se identificaria com os verdadeiros anseios populares, superando 
a alienação e transformando a realidade rumo a um futuro onde 
seriam responsáveis pelo seu próprio destino (Ayala & Ayala, 1987). 
Estranho é notar que tanto os setores de esquerda, quanto os de 
direita arrogavam-se a posição de legítimos representantes do povo 
brasileiro (Mendes Jr., 1981; Poerner, 2004).

As perspectivas de mudanças expressavam-se majoritariamente 
na produção intelectual:

A expectativa de reformas de base no governo Goulart; as 
desapropriações para a reforma agrária no governo Brizola, no Rio 
Grande do Sul; o crescimento das ligas camponesas e dos conflitos 
travados entre posseiros e latifundiários no nordeste do país; e, no 
âmbito internacional, a Revolução Cubana, apresentavam-se como 
indicativos de um processo revolucionário. Acreditava-se que pela 
ação política, pela militância partidária, transformações importantes 
ocorreriam na sociedade em um prazo relativamente curto.

Desse modo, temas políticos como o nacionalismo, a democratização, 
a modernização e a valorização do povo, que estavam sendo 
debatidos principalmente nas universidades e suas organizações 
nacional (UNE), estadual (UEE) e local (CA), nos sindicatos – 
bastante fortalecidos nesse momento – e nos partidos de esquerda, 
ganham importância e marcam profundamente as manifestações 
artísticas desse período (Catenacci, 2001, p. 33).
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Durante o comício na Central do Brasil, convocado por 
João Goulart no dia 13 de março de 1964 – apontado por muitos 
historiadores como o estopim para o golpe –, diversas entidades 
estudantis participaram, demonstrando apoio às propostas de 
transformações estruturais. Dentre eles, destacam-se a União 
Nacional dos Estudantes – através de um discurso feito pelo então 
presidente José Serra, defendendo a necessidade das Reformas de 
Base como forma de o país superar as estruturas arcaicas em que 
estava mergulhado – a União Metropolitana de Estudantes e a União 
Brasileira de Estudantes Secundários (UBES) (Mendes Jr., 1981; 
Poerner, 2004).

E este apoio estudantil ao presidente não era somente retórico: 
a possibilidade de golpe por parte dos setores mais conservadores 
brasileiros era real – tanto que acabou ocorrendo –, mas as diversas 
entidades que apoiavam Jango confiaram tanto no hipotético apoio 
militar que acabaram não se preparando para defender de fato o 
governo. Apenas os estudantes, por meio da UNE, solicitaram armas, 
isto em fins de março, visando defender o governo no caso de um 
golpe, que não acreditavam que realmente fosse acontecer10 (Mendes 
Jr., 1981; Poerner, 2004).

Segundo Saldanha (2005), a polarização vivida nos momentos 
anteriores ao golpe não conquistou adeptos ao movimento estudantil 
como um todo. Pelo contrário, ao mesmo tempo em que a retórica das 
lideranças tornava-se mais inflamada, tendendo a uma radicalização 
da entidade, as bases não concordavam totalmente com o discurso, 
havendo um distanciamento entre as “vanguardas” estudantis e as 
entidades de base.

Percebe-se que é na crise política, que culmina no golpe militar, 
que aparecem os diferentes caminhos adotados ou pela “massa” 
estudantil ou pela “vanguarda”. A UNE, no dia 1º de abril de 1964, 
decretou oficialmente uma greve geral, visando a alcançar todo o 
país num esforço de impedir o golpe e barrar as “forças de direita”, 
contudo, o resultado foi decepcionante. Como consequência desse 
enfraquecimento, várias chapas de oposição à hegemonia de 

10 “Como as armas não viessem, a juventude acorreu às ruas, em 1º de abril, participando, 
majoritariamente, de manifestações antigolpistas, como na Cinelândia, no Rio. Já 
habituados à ideia de que o Exército seria o garantidor das reformas exigidas pela 
estrutura arcaica do país, os estudantes custaram a perceber que os tanques se haviam 
voltado contra eles” (Poerner, 2004, p. 187).
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esquerda, foram eleitas em importantes uniões estaduais, como a 
União Metropolitana dos Estudantes, no Rio de Janeiro (Saldanha, 
2005).

As primeiras ações que se seguiram à tomada de poder por parte 
dos militares visavam à desarticulação das entidades organizadas 
mais combativas e presentes no debate político nacional. A UNE foi 
uma das primeiras vítimas do golpe, pois sua sede, no antigo clube 
Germânia, foi invadida e incendiada, e as lideranças mais ativas 
foram perseguidas e presas. Nesse mesmo ataque, foram saqueados 
e destruídos inúmeros documentos importantes – que possivelmente 
auxiliariam na reconstituição da memória da entidade. Aqueles 
que conseguiram escapar fugiram para o exílio. Com essas ações, 
o governo provisório golpista conseguiu desarticular de imediato 
o movimento estudantil, deixando grande parcela dos jovens 
brasileiros amedrontados diante da violenta repressão (Mendes Jr., 
1981; Poerner, 2004).

Figura 2: Bombeiros controlam o fogo após incêndio do prédio da União 
Nacional dos Estudantes (UNE) promovido pela ditadura militar, em 1º de 
abril de 1964.
Fonte: O Globo (01.04.64)11 

11 Disponível em: <http://www.mme.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2010.

http://www.mme.org.br/
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1.1.4 A luta pela permanência do movimento estudantil: 
clandestinidade

Por fim, tem-se a “fase da atuação clandestina”, proposta como 
a quarta fase por Mendes Jr.. (1981). O período teve curta duração, 
mas foi de enorme intensidade. Iniciou-se com a promulgação do 
Ato Institucional nº 5, em 1968, que impossibilitou os estudantes 
de atuarem legal e abertamente, e foi até inicio da década de 1970. 
Nesse período, muitos estudantes passaram à clandestinidade e 
organizaram movimentos de guerrilha, sendo reprimidos de forma 
violentíssima pelo governo ditatorial. No entanto, o pano de fundo 
para esta fase inciou-se já em 1964.

Segundo Poerner (2004), a história tanto da UNE quanto do 
movimento estudantil se confundem, a partir de 1964, com a história 
da repressão às liberdades e da intervenção estrangeira no Brasil. A 
repressão exemplificada pela Lei Suplicy de Lacerda e a intervenção 
estrangeira pelo o Acordo MEC-Usaid”.

De acordo com o autor, tais medidas seriam o método pelo qual 
o regime golpista brasileiro desnacionalizou o ensino, abrindo espaço 
para a influência norte-americana no Ministério da Educação – que já 
ocorria desde 1947 em alguns estados brasileiros, “sobretudo através 
de projetos de formação do magistério e de preparação do material 
didático” (Poerner, 2004, p. 216).

Defensor da tese de que os militares deveriam intervir na 
política nacional e devolver o poder aos civis, o governo do general 
Castelo Branco (abril de 1964 - março de 1967) procurou realizsar as 
transformações necessárias para tal. Se o propósito era restabelecer 
a ordem no país, o ataque legal direto ao movimento estudantil veio 
em novembro de 1964, através da Lei nº 4.464, conhecida como Lei 
Suplicy de Lacerda (Poerner, 2004).

A lei buscava, na prática, subjugar o movimento à tutela do 
Estado, extinguindo o modelo que vinha sendo desenvolvido no 
país – algo que Vargas, décadas atrás, já havia tentado. Dentre as 
propostas principais, a UNE seria substituída pelo Diretório Nacional 
dos Estudantes – sediado em Brasília –, que poderia ser convocado 
pelo Ministério da Educação ou o Conselho Federal de Educação 
a qualquer momento. Igualmente, tentava-se restringir o diálogo 
entre os diretórios acadêmicos e os alunos através da imposição de 
inúmeras condições à realização de eleições internas: “para acabar 
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com a participação política, a lei procurou destruir a autonomia e a 
representatividade do movimento, deformando as suas entidades em 
todos os escalões”. Paradoxalmente, a luta pela revogação da lei foi 
o estopim para a reorganização do movimento estudantil (Poerner, 
2004).

Desde as primeiras declarações do Ministro da Educação 
envolvendo reformas no ensino – junho de 1964 –, as lideranças que 
haviam escapado à repressão reestruturaram-se. Os protagonistas 
foram os presidentes das uniões estaduais – a maioria de orientação 
marxista, e opositores à UNE, liderada por José Serra, e à AP –, e 
tentou-se inicialmente um diálogo a respeito da lei com o governo12, 
malsucedido, ao mesmo tempo em que se buscava a união entre 
todas as correntes políticas estudantis, cônscios da situação frágil 
vivenciada (Poerner, 2004).

Contudo, o Congresso da UNE realizado em 1965 acabou 
fragmentando as forças entre aqueles que defendiam a participação 
nas eleições para os diretórios acadêmicos e centrais – agora pautadas 
pela Lei Suplicy – e os que eram contrários. A AP, ainda com força, e 
apoiada por outras correntes políticas acabou vencendo, empurrando 
os socialistas à oposição interna – estes favoráveis à participação. O 
fracasso foi completo: perdeu-se a maioria dos diretórios e os “DAs 
livres” – fundados em agosto daquele ano e funcionando fora dos 
muros das universidades – não possuíam a força que se esperava. Os 
resultados foram um novo enfraquecimento, a intervenção armada 
solicitada pelo Ministro da Educação – fechando a cassetete os 
diretórios que repudiavam a lei – e a declaração de ilegalidade da 
UNE por seis meses (Poerner, 2004).

12 “Poerner afirma que esse gesto o envio de um telegrama, pelo presidente da UNE, a 
Castelo Branco, diante da proposta de acabar com as uniões estaduais] seria uma 
demonstração de que os estudantes tentaram dialogar com as novas autoridades ‘através 
da parcela de sua liderança que escapara à repressão’. O por quê de ter escapado à 
repressão não é apresentado. É de se supor que isso ocorreu por terem apoiado ou, no 
mínimo, silenciado diante do golpe militar. Mas, na ótica do autor, esse comportamento 
não condiz com a ‘tradição estudantil’” (Saldanha, 2005., p. 50-51). O autor afirma 
que essa reorganização após a Lei Suplicy conseguiu unir, independente da posição 
ideológica, o movimento estudantil na defesa de suas organizações: “Inicialmente, 
foi a corrente liberal que tentou resistir, mas com o aumento da violência policial e o 
enquadramento das manifestações estudantis, por parto do Governo, como atentórias 
à segurança nacional” os liberais foram progressivamente alijados do poder pelas 
correntes de esquerda, principalmente a partir de 1965.
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Assim como muitos dos militares brasileiros que participaram 
da ditadura foram formados na Escola Superior de Guerra norte-
americana – e inspirados, portanto, em suas teorias –, os acordos 
entre o MEC e a Usaid (United States Agency for Internacional 
Development) orientaram-se pelas resoluções prescritas no Relatório 
Atcon, uma série de normativas elaboradas em 1958 sob o título 
de “Anteprojeto de Concentração da Política Norte-americana na 
América Latina na Reorganização Universitária e sua Integração 
Econômica”, posteriormente sintetizado em The Latin American 
University. Preparado pelo professor Rudolph P. Atcon, o texto 
argumentava que apenas quatro de cada dez mil latino-americanos 
ingressava na universidade, portanto, deveriam ser despendidos 
todos os esforços necessários para interferir nesta Instituição, pois 
seus egressos comandariam a vida social dos países. Os métodos 
para se atingir tais objetivos passariam, entre outros detalhes, pela 
reformulação dos currículos em todos os níveis de ensino, consultoria 
constante de técnicos norte-americanos, transformação progressiva 
da universidade estatal em privada e eliminação completa da 
interferência estudantil (Poerner, 2004, Sanfelice, 2008)

Conjuntamente à Lei Suplicy, a implantação progressiva das 
resoluções contidas nos acordos com a Usaid iniciaram uma disputa 
de forças entre governo e movimento estudantil a partir de 1965. 
Emitindo notas oficiais, as lideranças solicitavam o não pagamento 
das anuidades exigidas e organizando manifestações pela manutenção 
de serviços assistenciais que passaram a ser eliminados – como os 
Restaurantes Universitários. A resposta do governo foi de violenta 
repressão e os espancamentos de jovens desencadearam passeatas de 
apoio em todo território nacional: “as passeatas irritavam o governo 
e reanimavam a oposição” (Poerner, 2004, p. 243).

O ano de 1966 foi o auge das passeatas estudantis:

As passeatas de 1966 tiveram repercussão enorme em todo país e 
no exterior. Em São Paulo, por exemplo, por várias vezes a polícia 
declarou que as passeatas não sairiam, que o esquema de repressão 
estava perfeitamente montado, que os estudantes não conseguiriam 
“nem se reunir”. Mas as passeatas saíram, deixando os policiais 
às tontas: utilizando-se da tática de se mover em sentido contrário 
ao do congestionado trânsito do centro da cidade, os estudantes 
impediam a aproximação de contingentes da polícia, cavalaria, 
os “brucutus” (carros que lançam jatos de água e areia sobre os 
manifestantes), e percorriam inúmeras ruas levando sua mensagem 
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à população e sendo aplaudidos do altos dos edifícios. Depois de 
uma dessas manifestações o jornal Le Monde, de Paris, publicou 
a manchete: “Estudantes brasileiros dão aula de estratégia a seus 
generais” (Mendes Jr., 1981, p. 79).

Com estas demonstrações de força, o movimento estudantil 
reorganizado passou a ser um dos principais alvos da repressão 
política. Uma das demonstrações concretas desse cerceamento foi a 
atmosfera de tensão na qual ocorreu o Congresso da UNE naquele 
ano: declarado ilegal pelas forças policiais, as plenárias aconteceram 
na forma de reuniões secretas em igrejas, numa Belo Horizonte 
cercada em suas vias de acesso pelos militares, sabotado através 
de espionagem, infiltração de agentes estatais. Os tons de heroísmo 
que coloriram o destemor dos estudantes acabaram elevando o 
movimento estudantil à “liderança da oposição anti-castelista, em 
que mais se destacavam, àquelas alturas, os intelectuais” (Poerner, 
2004, p.243).

As resoluções do Congresso realizado em 1966 tenderam à 
radicalização teórica e à radicalização de ação. Também foi acordada 
uma grande aliança entre todas as correntes políticas em torno da 
luta contra as modificações derivadas dos acordos com a Usaid e em 
prol das liberdades democráticas civis. Havia um inimigo comum: 
a ditadura. O sentimento presente nas manifestações públicas dos 
estudantes era o de um conflito declarado contra as autoridades – 
o que realmente aconteceu, principalmente em setembro, havendo 
mortos e feridos em ambos os lados (Poerner, 2004).
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Figura 3: Estudantes expressaram em cartazes seu protesto contra a 
ditadura militar e a repressão policial, em setembro de 1966.
Fonte: Arquivo Nacional / Correio da Manhã (01.09.66)13

Como vitória estudantil, em fevereiro de 1967, houve a 
revogação da Lei Suplicy e cancelamento do Diretório Nacional 
dos Estudantes, projetos militares sem sucesso na prática, deixando 
os estudantes pró-regime sem maior representatividade. Mesmo 
declarada ilegal, a UNdE continuou a funcionar na clandestinidade, 
liderando o movimento estudantil, mas com as atenções muito mais 
voltadas para o princípio dos esforços guerrilheiros do que buscando 
um diálogo com os generais – o que enfraqueceu drasticamente o 
movimento (Poerner, 2004). 

A ascensão ao poder do general Costa e Silva trouxe uma nova 
retórica governamental: propostas de democratização do regime. As 
primeiras dissensões com o governo norte-americano acenderam as 
esperanças de uma tomada de posição nacionalista. Os ministros 
militares passaram a realizar discursos públicos exaltando esses 
pontos, o que levou grande parte da população a acreditar – e também 
pode ter sido a origem da negação pública e hipócrita de inúmeros 
fatos depreciadores do regime, como a tortura, que culminou, anos 

13 Disponível em: <http://www.mme.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2010.

http://www.mme.org.br/
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depois, na elaboração da fantasiosa argumentação de que se viveu 
um período democrático no Brasil (Poerner, 2004). 

Em relação ao ensino, a quimera governamental fez-se sentir de 
forma mais aguda. A dissociação entre discurso e prática deu-se no 
prosseguimento da prisão de estudantes, agravada por um número 
cada vez maior de relatos de torturas cometidas dentro dos órgãos 
policiais. A manutenção e ampliação das reformas educacionais 
apregoadas nos acordos MEC-Usaid, agora, combinava-se com 
a redução drástica dos recursos consignados ao ensino – o que, 
aliás, foi uma progressão negativa até o final do regime. Estes fatos 
despertaram a incredulidade dos estudantes em relação ao discurso 
militar, e serviram somente para intensificar as passeatas e greves 
(Poerner, 2004).

Poerner (2004), contudo, argumenta que mesmo mantendo-se as 
manifestações, de setembro de 1966 a abril de 1968, as lutas estudantis 
perderam o caráter nacional, o que levou a uma rearticulação dos 
pequenos grupos direitistas nas universidades – inclusive algumas 
milícias, como o Comando de Caça aos Comunistas (CCC) e o 
Movimento Anticomunista (MAC), ou os “pelegos” do Movimento 
Estudantil Independente (MEI) –, e a resultados pouco convincentes 
no 29º Congresso Nacional dos Estudantes (Poerner, 2004).

Mesmo isolados da, segundo a UNE, “oposição consentida” 
representada pelo MDB e pela “aliança de cúpulas burguesas” 
que foi a Frente Ampla, os estudantes encontraram apoio numa 
aparentemente paradoxal aliança com a Igreja, o que tornou possível 
a concretização do congresso em 1967. Realizado num convento, o 
Congresso sofreu uma massiva repressão, com a mobilização de toda 
força policial de São Paulo para contê-lo, resultando, inclusive, na 
prisão de padres. Refletindo o clima de romantismo revolucionário, 
que permeava a intelectualidade mundial, por um lado, e a tensão 
política nacional, de outro, já demonstrava claramente entre os mais 
de 400 delegados a opção pela luta armada de setores estudantis, 
acabando por aprovar a Carta Política da UNE, um documento que 
preteria “as reivindicações de caráter estudantil por altas lucubrações 
revolucionárias, eivadas da tendência infantil e imatura a encarar o 
estudantado como classe” (Poerner, 2004, p. 261).

Sanfelice (2008) ressalta que, ao contrário do que se pode pensar 
a respeito da unidade de luta e convicção, nem todos os estudantes 
identificavam-se com as propostas de luta da UNE. Colhendo 
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depoimentos de antigos dirigentes da entidade, percebe-se também 
a extrema divisão interna, com disputas entre lideranças e incertezas 
acerca do modo de ação e rumos que o movimento estudantil 
deveria seguir, com discussões intermináveis, principalmente em 
torno de uma possível – e para alguns necessária – aliança com os 
trabalhadores do país – talvez a ilusão mais recorrente dentro das 
propostas da UNE em diversos períodos.

As resoluções diferentes decorriam de posições políticas 
diferentes e eram acompanhadas de interpretações divergentes em 
relação às questões mais gerais acerca dos rumos que o país vinha 
seguindo. As principais eram três: uma primeira corrente entendia 
que a resposta necessária contra o endurecimento do regime seria a 
luta armada; outra compreendia como necessária uma organização 
maior do movimento para criar condições de manter as mobilizações, 
acumulando e somando forças; a terceira posição ressaltava o apoio 
fundamental da pequena burguesia, enquanto o movimento estudantil 
serviria de vanguarda contra o regime14 (Saldanha, 2008)

Os conflitos entre oposição e governo, neste período histórico, 
tornaram-se um crescente de violência para revidar violência: 
repressão e reação. Em março de 1968, durante uma ação repressiva 
policial no restaurante Calabouço, o estudante secundarista Edson 
Luis de Lima Souto, de 18 anos, foi assassinado com um tiro no 
peito. Os colegas do jovem impediram a polícia de levar o corpo, 
que foi carregado até a Assembleia Legislativa da Guanabara e 
colocado sobre uma mesa. Nas escadarias externas, oradores se 
sucederam alegando que aquela morte era consequência direta do 
regime militar vigente no país e exigindo punição aos culpados. O 
crime chocou o país, e na manhã seguinte, mais de 50 mil pessoas 
acompanharam o caixão da Cinelândia ao cemitério São João Batista: 
“O assassinato confirmava o aumento da violência posta em prática 
contra os estudantes pelo esquema de repressão policial”. Nos dias 
subsequentes, ocorreram manifestações em vários pontos do país, 

14 Saldanha é outro autor que ressalta o descompasso interno: “A vinculação dos dirigentes 
estudantis com as organizações de esquerda divide a prática estudantil em dois níveis 
incomunicáveis. Por um lado, a luta por reivindicações setoriais. Por outro, a propaganda 
da luta armada por intermédio da divulgação de textos e dos discursos proferidos em 
manifestações e assembleias. A contradição entre a perspectiva dos líderes e da massa 
mobilizada volta a se manifestar” (Saldanha, 2008, p. 52).
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com a realização do até então maior protesto contra o regime, no Rio 
de Janeiro em 1º de abril (Poerner, 2004, p. 264).

Figura 4: Estudantes velam o corpo de Edson Luís Lima Souto, morto 
em confronto com a polícia militar durante uma manifestação contra o 
fechamento do restaurante Calabouço, em 28 de março de 1968, no Rio 
de Janeiro.
Fonte: O Globo (28.03.68)15

A morte de Edson Luis desencadeou uma onda de manifestações 
públicas que transformou o ano de 1968 em um dos mais 
emblemáticos da história contemporânea brasileira16. Em junho, 

15 Disponível em: <http://www.mme.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2010.

16 O mundo, como um todo, nos anos 1960 era atingido por uma onda de contestação, 
tendo em seu ápice no Maio de 1968 na França e nos movimento contracultural e pelos 
direitos civis dos negros nos EUA. Os movimentos libertários daqueles anos moldaram, 
em muitos aspectos, a realidade contemporânea, tendo como principais características: 
“inserção numa conjuntura internacional de prosperidade econômica; crise no sistema 
escolar; ascensão da ética da revolta e da revolução; busca do alargamento dos sistemas 
de participação política, cada vez mais desacreditados; simpatia pelas propostas 
revolucionárias alternativas ao marxismo soviético; recusa de guerras coloniais ou 
imperialismo; negação da sociedade de consumo; aproximação entre arte e política; 
uso de recursos de desobediência civil; ânsia de libertação pessoal das estruturas do 
sistema (capitalista e comunista); mudanças comportamentais; vinculação estreita 
entre lutas sociais amplas e interesses imediatos das pessoas; aparecimento de aspectos 
precursores do pacifismo, da ecologia, da antipsiquiatria, do feminismo, de movimentos 
de homossexuais, de minorias étnicas e outros que viriam a desenvolver-se nos anos 
seguintes” (Ridenti, 2003, p. 153).

http://www.mme.org.br/
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mais de 400 estudantes que realizavam uma assembleia foram presos 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro e levados ao campo do 
Botafogo, humilhados das formas mais vis pela Polícia Militar. Dois 
dias depois, acreditando na promessa do ministro da Educação, 
Tarso Dutra, de serem recebidos, dezenas de estudantes perceberam-
se emboscados pelas forças policiais no pátio do Ministério, o 
que acabou transformando-se em uma batalha campal: “Isolados 
no último andar, funcionários da embaixada atiravam contra os 
estudantes. Eles tentam correr, mas estão cercados: de um lado, 
agentes do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e 
da Polícia Federal; de outro, a PM. Um helicóptero despeja ácido. 
Clima de pânico”17. Fugindo, os estudantes conseguiram chegar ao 
centro da cidade, que se transformou em uma praça de guerra. O 
episódio ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta:

Bombas de gás lacrimogêneo chovem. O povo não se intimida. 
Quem sai do trabalho adere à luta, indignado com a agressividade 
policial. Bancários, comerciários, funcionários públicos. Do alto de 
um edifício, atiram cubos de gelo. E tudo passa a servir de munição 
aérea [...] No solo, luta-se com paus e pedras; barricadas erguidas 
com material de construção protegem contra os chutes, cacetadas 
e tiros. Estendeu-se por quase dez horas o maior combate de rua 
travado pelo povo contra a ditadura. Quatro pessoas morreram, 
entre elas um policial atingido por um tijolo. Mil presos pelo Dops. 
(Coleções..., 2007, p.139)

Conflitos entre estudantes de diferentes orientações políticas 
igualmente se tornaram comuns, demonstrando o apoio que parte da 
população brasileira favorecia aos militares. Alguns destes setores 
uniram forças e aglutinaram-se em grupos paramilitares de direita, 
combatendo os estudantes oposicionistas violentamente: nove 
pessoas mortas à bala na Rio de Janeiro, uma em Goiânia e outra 
em São Paulo. O episódio mais significativo envolvendo estudantes 
ocorreu em outubro de 1968, quando alunos da faculdade paulista 
Mackenzie atacaram manifestantes da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP, acabando por sitiar o prédio. A força 
policial foi chamada, elaborando uma linha defensiva em frente ao 
Mackenzie. Os presidentes da UNE e UEE comandaram a resistência 
interna na USP. Coquetéis Molotov foram lançados de um lado a 

17 COLEÇÕES CAROS AMIGOS: A ditadura militar no Brasil. São Paulo: Casa Amarela, 
v. 5, p. 139, 2007.
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outro. Resultado: José Carlos Guimarães, secundarista que ia a uma 
livraria e resolveu ajudar os estudantes da USP, acabou baleado na 
cabeça e morreu a caminho do hospital. Testemunhas defenderam 
que o atirador era integrante do CCC. José Dirceu fez comício 
relâmpago e comandou mais de 800 manifestantes que saíram às 
ruas incendiando carros de polícia. A FFCL – que Poerner indica 
como a faculdade com a maior concentração de socialistas àquele 
tempo –, incendiada, passou a funcionar em barracões no câmpus 
(Coleções..., 2007,p.139).

O ponto culminante foi a realização da chamada Passeata dos 
Cem Mil, no Rio de Janeiro. Além das reivindicações concretas 
do movimento estudantil, uma série de categorias descontentes 
passou a se agrupar ao lado dos estudantes: escritores, religiosos, 
professores, músicos, cantores, cineastas (Reis, 2002). A indignação 
com a violência estatal era expressa nos meios de comunicação e, 
contrapondo-se aos demais movimentos contestatórios que varreram 
o mundo naquele ano, sobretudo na França, o Brasil, paradoxalmente, 
congregou gerações em torno de um inimigo comum e objetivo18 
(Saldanha, 2008).

18 Essa união de interesses de grandes setores das camadas médias em torno dos estudantes 
é explicada por Saldanha: “O ensino superior brasileiro estava defasado diante do veloz 
avanço ocorrido na estrutura produtiva, no processo de urbanização e na expansão de 
novos setores de serviços. O salto da industrialização dos anos 50 expandiu os mercados 
para as profissões universitárias. Em consequência, cresceram as expectativas das 
famílias das camadas médias com relação ao papel do sistema universitário” (Saldanha. 
2008, p. 53).
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Figura 5: Estudantes reuniram intelectuais, artistas e religiosos em 
manifestação contra a ditadura militar que ficou conhecida como a 
Passeata dos Cem Mil, em 26 de junho de 1968, no Rio de Janeiro.
Fonte: O Globo (26.06.68)19

Paralelamente, os trabalhadores voltaram a se organizar e a 
pressionar o governo através de greves – fato que alimentou ainda 
mais os sonhos de uma aliança entre as vanguardas revolucionárias: 
trabalhadores e estudantes. Em abril de 1968, Contagem (Minas 
Gerais) virou palco da primeira greve após o golpe, paralisando quase 
20 mil metalúrgicos. Em julho, os sindicatos de Osasco (São Paulo) 
que não estavam sob intervenção estatal, paralisaram mais de 20 
mil metalúrgicos. Os estudantes, inclusive, deslocaram contingentes 
para entrar em contato com os líderes grevistas (Poerner, 2004).

Durante o período entre a morte do estudante no Calabouço 
e o Congresso de outubro, o movimento estudantil foi elevado à 
condição de porta-voz político absoluto daqueles que lutavam contra 
o regime, por ser o que restava de visível dos grandes movimentos 
sociais institucionalizados. O 30º Congresso Nacional da União 
Nacional dos Estudantes serviu para redefinir rumos intensificando 
a luta, representando um desafio político ao governo – e, mesmo 

19 Disponível em: <http://www.mme.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2010.

http://www.mme.org.br/
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sendo 0,2% da população, os estudantes acreditavam que poderiam 
destituir os militares (Poerner, 2004).

Figura 6: Estudantes fizeram protesto contra a ditadura militar, na Praia 
Vermelha, no Rio de Janeiro, em 17 de outubro de 1968.
Foto: Arquivo Nacional / Correio da Manhã (17.10.68)20

Esse excesso de autoconfiança talvez possa ter sido o motivo 
dos descuidos: os moradores da pacata Ibiúna, no interior de São 
Paulo, estranharam os rapazes e moças “da cidade”, com suas longas 
barbas, cabelos e roupas. Em uma padaria, foram encomendados 
dois mil pãezinhos. A estranheza levou à denúncia e, o encontro 
no sítio Murundum, acabou cercado por 300 policiais e 80 agentes 
do Dops. Mais de mil estudantes foram presos, entre eles, as 
principais lideranças: José Dirceu (União Estadual dos Estudantes), 
Luís Travassos (presidente da UNE), Vladimir Palmeira (União 
Metropolitana de Estudantes), Antônio Guilherme Ribeiro Ribas 
(União Paulista de Estudantes Secundários – que apoiaram as 
passeatas em imenso número a partir de 1966) e Jean-Marc Van 

20 Disponível em: <http://www.mme.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2010.

http://www.mme.org.br/
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der Weid, candidato à sucessão na UNE21. Ainda, a realização 
do congresso, clandestinamente, forneceu argumentos às forças 
repressoras quanto ao caráter subversivo do movimento estudantil 
(Poerner, 2004).

A prisão dos líderes representou o fim das manifestações e o 
encerramento de um ciclo: não havia mais espaço para a oposição 
legal – ao MDB, mesmo com algumas tentativas sérias, não se 
permitia passos além de um limite claro de tolerância. O movimento 
estudantil foi literalmente desmantelado no episódio de Ibiúna – e 
a reação imediata do governo foi redobrar a vigilância dentro das 
universidades. Restaram poucas alternativas de atuação àqueles 
jovens que almejavam manter-se na política (Poerner, 2004).

A certeza das impossibilidades veio com a decretação do Ato 
Institucional nº 5 (AI-5), o golpe dentro do golpe:

Com ele, os setores militares mais direitistas – que haviam 
patrocinado uma série de atentados com autoria oculta, sobretudo 
em 1968 – lograram oficializar o terrorismo de Estado, que passaria 
a deixar de lado quaisquer pruridos liberais, até meados dos anos 
1970. Agravava-se o caráter ditatorial do governo, que colocou 
em recesso o Congresso Nacional e as Assembléias Legislativas 
estaduais, passando a ter plenos poderes para cassar mandatos 
eletivos, suspender direitos políticos dos cidadãos, demitir ou 
aposentar juízes e outros funcionários públicos, suspender o habeas 
corpus em crimes contra a segurança nacional, legislar por decreto, 
julgar crimes políticos em tribunais militares, dentre outras medidas 
autoritárias. Paralelamente, nos porões do regime, generalizava-se 
o uso da tortura, do assassinato e outros desmandos (Ridenti, 2003, 
p. 152).

Com a decretação do AI-5, em 1968, foram presos, cassados, 
torturados e forçados ao exílio inúmeros estudantes, intelectuais, 
artistas, políticos e demais setores da oposição. Muitos historiadores 
consideram a decretação do AI-5 como um reflexo do medo que as 
mobilizações populares criaram dentro do governo militar, o medo de 

21 “Os três primeiros só seriam liberados em setembro de 1969, enviados ao México, 
com 12 outros presos políticos, como resgate exigido para a libertação do embaixador 
norte-americano Charles Burke Elbrick, seqüestrado, dias antes, pela Ação Libertadora 
Nacional (ALN) e pelo Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8). Quanto a 
Jean-Marc, conseguiu escapar e saiu do país, após nova prisão, em janeiro de 1971, 
quando foi para o Chile, com 69 companheiros, em troca do embaixador suíço Giovanni 
Enrico Bucher, seqüestrado em 7 de dezembro de 1970 pela VPR (Vanguarda Popular 
Revolucionária) do capitão Lamarca” (Poerner, 2004., p. 273). 
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que a aliança operário-estudantil de reivindicações se tornasse real. 
Contudo, os alvos “visíveis, os movimentos estudantis e intelectuais, 
já estavam derrotados, em debandada, e eram totalmente incapazes 
de subverter a ordem. Na verdade o AI-5 visou muito mais aos 
componentes insatisfeitos daquela grande e heterogênea frente que 
apoiara o golpe de 1964” (Reis, 2002, p. 52).

O contexto brasileiro após a implementação do AI-5 era de 
absoluto cerceamento das liberdades civis. Não era permitida 
a existência de um partido de oposição; os sindicatos sofreram 
intervenção direta ou indireta; os órgãos estudantis haviam sido 
interditados, e declarada ilegal qualquer forma de reunião em colégios 
e universidades ou passeata – ou seja, o movimento estudantil, em 
sua forma de atuação e organização históricas havia sido impedido de 
existir. A UNE ainda resistiu por mais dois anos na clandestinidade, 
atuando na forma de congressos regionais para eleição do colegiado 
que escolheria a nova diretoria. Contudo, a divisão política interna – 
com cada tendência defendendo seu estatuto de “verdade”, cada qual 
mais megalomaníaco –, a falta de condições mínimas de existência e 
a perseguição e prisão das lideranças renitentes silenciou a entidade 
por quase dez anos (Poerner, 2004).

Alguns pesquisadores argumentam que a opção pela emergência 
da luta armada foi consequência direta do AI-5, em um ato de 
desespero “provocado pela falta de perspectivas de participação 
política e do idealismo quase suicida de um punhado de jovens”. Os 
dados estatísticos dão consistência a esse argumento: nove meses 
após o Ato, quase 40% dos presos políticos eram estudantes (Poerner, 
2004,p. 276).

O sociólogo Marcelo Ridenti fez um levantamento e constatou 
que essa porcentagem se manteve ao longo de toda ditadura: 30,7% 
das pessoas que foram processadas por “ligações com as esquerdas 
armadas” eram estudantes.

Os grupos clandestinos iniciaram suas atividades em algumas 
cidades, com participação majoritária de elementos oriundos do 
movimento estudantil:

Para as organizações da esquerda clandestina, a opção pela guerrilha 
urbana ou rural já vinha se estruturando há algum tempo: enquanto 
a ala “ortodoxa” do Partido Comunista Brasileiro continuava 
defendendo a “ação política de massas” como o caminho para 
combater a ditadura, muitos de seus ex-militantes e ex-dirigentes 
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decidiram partir para o caminho das armas, tachando a política do 
PCB de “revisionista” e “contra-revolucionária”. Carlos Marighela, 
antigo membro do Comitê Central do PCB, saiu para fundar a 
Aliança Libertadora Nacional (ALN); Mário Alves e Apolônio de 
Carvalho, também membros daquele Comitê, formaram o Partido 
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR); outras lideranças, 
inclusive algumas do próprio Movimento Estudantil, fundaram 
a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), da qual faria parte 
o famosíssimo capitão do Exército Carlos Lamarca; do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB, de linha maoísta), surgiria a Ala 
Vermelha (Mendes Jr., 1981, p. 88).

Inegável é o aspecto de que com a intensificação da censura 
estatal, pouquíssimo espaço restava para a atuação política legal 
e aberta. Vítima de perseguições, exílios e prisões, a oposição de 
esquerda ainda sofria com a incompreensão da população em geral 
de suas opções ideológicas, propagandeadas pelo Estado como 
portadores dos famigerados “ideais alienígenas antiocidentais”. Se, 
antes, o terrorismo de Estado contra os movimentos sociais servia 
como “canalizador” de simpatias, com o início da guerrilha urbana 
e suas ações violentas, o compadecimento da opinião pública com 
os agredidos não era mais possível. O terrorismo virou prática de 
esquerda e direita (Mendes Jr., 1981).

Devido ao próprio caráter de atuação, a manutenção destas 
atividades clandestinas tornava-se praticamente inviável, sem 
recursos para manter-se – assaltos tornaram-se a forma mais comum 
de conseguir subsídios. Para os revolucionários, aquela era uma 
apropriação legítima do lucro capitalista, mas aos olhos da opinião 
pública, não passavam de assaltantes comuns: as mesmas “massas 
populares” que, segundo as teorias seguidas pelos guerrilheiros 
seriam motivadas a se organizar e lutar, eram submergidas na 
propaganda oficial e severa censura à imprensa, preferindo 
comemorar a conquista do tricampeonato mundial de futebol, em 
1970, a tomar consciência de sua condição de explorados e pegar em 
armas (Mendes Jr., 1981).

Em fins de 1969, a OBAN (Operação Bandeirantes) foi criada 
com o objetivo de coordenar e integrar as ações dos órgãos de 
combate às organizações armadas de esquerda, fazendo uso dos 
métodos necessários para tal objetivo: perseguição, tortura e morte 
de dezenas de revolucionários. A guerrilha teve vida curta:



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates 55

Assim, entre 1969 e 1972, desdobraram-se ações espetaculares 
de guerrilha urbana: expropriações de armas e fundos, ataques 
a quartéis, cercos e fugas, sequestros de embaixadores. Os 
revolucionários chegaram a ter momentos fulgurantes, mas, 
isolados, foram cedo aniquilados. Na sequência, entre 1972 e 1975, 
seria identificado, caçado e também destruído um foco guerrilheiro 
na região do Araguaia [...] na tentativa mais consistente da esquerda 
revolucionária. [...]

De modo que aquela luta desigual acabou em massacre. 
Encurralados por uma polícia política crescentemente sofisticada 
e profissional, os grupos e organizações revolucionárias, quase 
sempre inexperientes e amadores, dispondo apenas da vontade 
e da ousadia, foram escorraçados da história. A rigor, longe de 
constituírem forças radicalmente inovadoras, como desejavam 
ser, não passaram de um último suspiro das propostas ofensivas 
construídas no âmbito dos grandes movimentos sociais anteriores a 
1964. Autoritários e soberbos, generosos e audaciosos, no limite da 
arrogância, equivocaram-se de sociedade e de tempo histórico – e 
pagaram com a existência, física e política, pelos erros cometidos 
(Reis, 2002, p. 52-54).

Durante boa parte dos anos 1970, a grande maioria da sociedade 
brasileira vivenciou, à sombra do AI-5, um período de prosperidade 
econômica que, acima de tudo, permitiu o acesso da população a 
um bem de consumo mágico e brilhante: a vida nacional agora era 
representada pela televisão. Inegavelmente, construiu-se um país 
próspero e dinâmico, mergulhado em uma santa alienação – para 
desespero daqueles que acreditavam na tão sonhada revolução 
socialista. 

1.2 A reestruturação e reconstrução da UNE

A perda das forças, no contexto anteriormente apresentado, 
não significou o fim do movimento estudantil. Assim como os 
trabalhadores e camponeses, ao longo da década de 1970, as entidades 
percorreram um caminho silencioso sem representatividade, de 
atuação restrita e tópica:

[...] os atos pelos transcurso do segundo aniversário da morte 
de Edson Luís, em 1970; as denúncias de prisões por diretórios 
e centros acadêmicos do Rio e de São Paulo, em 1972; as 
manifestações contra a prisão, tortura e assassinato pela Oban, em 
São Paulo, do estudante de Geologia Alexandre Vannucchi Leme, 
que culminaram com missa celebrada pelo cardeal-arcebispo D. 
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Paulo Evaristo Arns na Catedral da Sé, com participação de quatro 
mil pessoas, em 1973; a criação de um Comitê de Defesa dos Presos 
Políticos, na USP, em 1974; as greves em vários Estados, sobretudo 
na Bahia e em São Paulo, com destaque para a deflagrada na USP, 
em outubro, após o assassinato, no DOI-Codi paulista (ex-Oban), 
do professor e jornalista Vladimir Herzog, em 1975; a fundação do 
DCE-Livre Alexandre Vannucchi Leme, na USP; a realização do 1º 
e do 2º Encontro Nacional de Estudantes (ENE), em São Paulo, e a 
campanha nacional pelo voto nulo, em 1976 (Poerner, 2004, p. 278).

A partir do início de 1977, no entanto, iniciou-se uma 
reconstrução isolada do movimento, e manifestações estudantis 
voltaram a ocorrer no país, erguendo as bandeiras até então 
adormecidas, chegando a mobilizar quatro mil alunos em São 
Paulo. As reivindicações ampliaram seu foco da inicial melhora nas 
condições das universidades22 para o apoio aberto à democratização 
do país e contra as medidas econômicas do regime militar. Em 
maio, quinze mil jovens voltam às ruas no centro de São Paulo, 
inspirando a multiplicação de protestos abertos e greves em diversas 
universidades do país. O final da década de 1970 se caracterizou 
por esta recomposição das organizações estudantis, seguindo certa 
estrutura hierárquica: primeiro os DCEs, depois as UEEs e a UNE, 
posteriormente (Poerner, 2004).

É redundante afirmar que a reação dos militares foi a repressão 
imediata, mantendo o mesmo padrão de invadir universidades 
prendendo alunos e professores. Contudo, o país vivia um momento 
histórico de reconstrução das entidades civis, e os estudantes tiveram 
o apoio de sindicatos independentes – que igualmente voltavam a 
organizar-se com força –, de setores religiosos mais progressistas e 

22 “[...] a deterioração do ensino, consequência não só da inexorável redução das verbas, 
que relançara os jovens às ruas, como de um modelo de massificação [...] que relegava a 
qualidade a plano secundário. O explosivo problema dos excedentes (os aprovados nos 
vestibulares que não conseguiam vagas) levara o MEC a estimular, estabanadamente, a 
proliferação de cursos superiores, provocando, nos anos 70, a quadruplicação do número 
de alunos, que se expandia a taxas anuais superiores a 20%. Em 1970, havia 500 mil 
universitários no Brasil; em meados da década, mais de um milhão. Ao mesmo tempo, 
se ampliou o número de matrículas em faculdades particulares, que representavam 40% 
do total no ensino superior, em 1958, e 80%, em janeiro de 1976. Segundo levantamento 
do próprio MEC, os estabelecimentos isolados de ensino superior haviam registrado, de 
1966 a 1976, um crescimento de 983%, com ênfase nos cursos de Direito, Economia 
e Pedagogia. Resultado: o problema dos excedentes foi transferido para o mercado de 
trabalho, com excesso de oferta (mal-formada) em muitas áreas”. (ibid., p. 283-84). 
Qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência.
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dos professores que se identificavam com as críticas à liberdade de 
ação. A comunhão de forças acabou promovendo o Dia Nacional 
de Protesto e Luta pela Anistia e pelas liberdades democráticas, 
realizado em diversas capitais do país e protagonizado pelo 
movimento estudantil23 (Poerner, 2004).

A ascensão dos setores sociais organizados foi favorecida 
pela crescente da impopularidade do regime, “abalado não só pelo 
seu caráter autoritário e repressivo como pelo fracasso da política 
econômica e pelos casos de corrupção que a censura não lograva 
mais abafar”. Os setores médios, principais beneficiários do chamado 
“milagre econômico” já não estavam mais plenamente satisfeitos, 
principalmente devido ao aumento do desemprego; os empresários 
descontentavam-se com a alta da inflação, os impostos e a recessão 
financeira (Poerner, 2004, p.283).

Somente cerca de dez anos após Ibiúna (1968) a UNE voltou 
a planejar um congresso. O 3º Encontro Nacional de Estudantes 
realizou-se com a participação de mais ou menos 60 delegados de 
sete estados, em 1977, decidindo pela criação da Comissão Pró-UNE. 
Em fins de 1978 – um ano sem maiores movimentos em comparação 
ao anterior – ocorre o 4º ENE, na USP, quando ficou decidido o 
apoio aos candidatos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
nas eleições de novembro e a realização do 31º Congresso da UNE, 
em Salvador no ano seguinte: o da reconstrução (Poerner, 2004).

O Congresso de 1979 realizou-se em duas etapas, uma primeira, 
quando se elegeu uma diretoria provisória incumbida de organizar a 
eleição da diretoria definitiva no segundo semestre – inclusive, as 
primeiras eleições diretas da entidade, que ocorreram em outubro. 
Restabelecidas as bases organizacionais e deliberativas, o Congresso 

23 Em agosto de 1977, numa entrevista ao Coojornal, Florestan Fernandes analisou o 
crescimento do movimento estudantil. A lucidez de análise é impressionante: “Seria 
ingênuo pensar que toda vez que o jovem está protestando, ele protesta por si mesmo. 
Existem forças atrás dos jovens [...] É velha a história brasileira: os conservadores 
e reacionários usando a mão militar e os reformistas ou inovadores usando a massa 
estudantil, num processo já crônico que volta a se repetir agora. O jovem está sendo 
jogado na frente como um balão de ensaio, para testar até onde os controles externos 
repressivos são capazes de chegar. Mas o fato de o jovem atrair apoio de áreas que antes 
se retraíam – hoje, jogam papel picado das sacadas e manhã poderão estar nas ruas – é 
sinal que o repúdio ao despotismo aumentou. Na verdade, deve-se encarar o movimento 
estudantil muito menos como movimento de confrontação do que como sintoma de que 
a sociedade brasileira [...] está prestes a atingir um ponto de saturação, de conflito com 
os controles que vêm inibindo a sua manifestação livre” (Bortot, 2008, p. 159).
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ainda aprovou a Carta de Princípios, objeto de grandes disputas 
por parte das inúmeras tendências políticas que surgiam; ponto 
fundamental e comum a todos, expresso na Carta, era a necessidade 
de se estabelecer uma aliança entre estudantes e trabalhadores, 
ideia antiga, mas que parecia mais palpável devido às greves que 
começaram a surgir, neste período, no ABC paulista – origem de 
militância do atual presidente do Brasil (Poerner, 2004).

O contexto histórico era de um florescimento dos movimentos 
sociais24. Além de estudantes e sindicalistas, a Ordem dos Advogados 
do Brasil, o MDB – que alcançou excelentes resultados nas eleições 
de 1978 – o movimento feminista, os setores mais progressistas da 
Igreja e os partidos de esquerda que se reorganizavam uniam-se em 
torno do mesmo projeto de luta, reivindicando anistia e abertura 
política. A condução do processo de abertura política, até aquele 
momento, seguia somente a lógica da ditadura militar – e a pressão 
exercida pelas entidades civis reorganizadas demonstrou que a 
sociedade também desejava interferir. Um projeto claro, manifestado 
por setores governamentais já a partir de meados dos anos 1970:

O projeto de abertura, assim elaborado, deveria claramente 
comportar garantias básicas para o regime: evitar o retorno de 
pessoas, instituições e partidos anteriores a 1964; proceder-se em um 
tempo longo – seu caráter lento -, de mais ao menos 10 anos, o que 
implicaria a escolha ainda segura do sucessor do próprio Geisel e a 
incorporação a uma nova constituição – que não deveria de maneira 
alguma ser fruto de uma constituinte – das chamadas salvaguardas 
do regime, as medidas necessárias para manter no futuro uma 
determinada ordem, sem o recurso à quebra da institucionalidade 
(Silva, 2007, p. 262-263). 

Nesse longo processo de diástole-fechamento – como em 1977, 
quando o general Geisel fechou o Congresso, promulgando o “Pacote 
de Abril”, promovendo a reforma do Judiciário, estabelecendo o 
mandato presidencial em seis anos e criando o cargo de senador 
“biônico” – e sístole-abertura – como a revogação do AI-5 em 
janeiro de 1979 –, a Lei da Anistia foi sancionada em agosto de 
1979, beneficiando 4.650 pessoas entre cassados, banidos, presos, 
exilados ou simplesmente destituídos de seus empregos. Um mês 

24 “Em 1979, cerca de 3,2 milhões de trabalhadores entraram em greve no país. Houve 
27 paralisações de metalúrgicos que abrangeram 958 mil operários; ao mesmo tempo, 
ocorreram vinte greves de professores que reuniram 766 mil assalariados” (Fausto, 
2006, p. 500).
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depois, começam a voltar ao Brasil líderes políticos como Leonel 
Brizola, Miguel Arraes e Luis Carlos Prestes, entre outros. O 
projeto não promovia uma anistia “ampla, geral e irrestrita” como 
queria o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA), formado em 1978. 
Preconizava uma estranha ideia de “anistia recíproca”, que, de certa 
forma, impedia a punição dos torturadores – e essa é uma luta que 
permanece até hoje (Poerner, 2004).

Ao mesmo tempo, mesmo sendo a primeira entidade nacional 
de massa a se restabelecer, a UNE ainda sofria com a antipatia 
governamental – talvez, justamente, por causa disso. Paradoxalmente, 
no mesmo período em que se reconstruía politicamente, sua sede 
histórica – o prédio na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro – foi 
fisicamente demolida, em uma clara tentativa de apagar a memória 
histórica daquele local, em junho de 198025 (Poerner, 2004).

Embora não reconhecida oficialmente pelo Ministério da 
Educação – que só viria a fazê-lo em 1985 –, a UNE seguiu 
com o processo de reconstrução. Internamente, os estudantes 
eram assolados pelo mesmo mal que afetava toda a oposição ao 
regime durante o processo de abertura política: o alvo palpável de 
todos começava a ruir26. Nos congressos e encontros realizados 
predominava a fragmentação e nascimento de dezenas de tendências 
e correntes políticas. As discordâncias davam-se majoritariamente 
na avaliação sobre a conjuntura nacional, sendo pouco perceptíveis 
nas questões estudantis: todos almejavam uma melhora na qualidade 
de ensino, principalmente o aumento de verbas para a educação que, 
à época, eram de 2,5% do orçamento federal. Entre 1980 e 198927, 
a predominância foi do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), com 
algumas gestões de tendências vinculadas ao jovem Partido dos 
Trabalhadores (PT) (Poerner, 2004).

25 Cabe ressaltar que em fevereiro do mesmo (1979) nascia o Partido dos Trabalhadores (PT), 
reunindo diferentes expressões da luta contra a ditadura e suscitando questionamentos 
internos à esquerda nacional – angariando, inclusive, a simpatia de muitos estudantes.

26 A fragmentação política pôde ser percebida, alguns anos depois, na eleição de 1989, 
quando se apresentaram para o pleito à presidência da República nada mais nada menos 
do que 22 candidatos.

27 Em 1989, ainda, iniciaram-se as discussões sobre a “proporcionalidade” nas diretorias 
da UNE, que passou a vigorar desde então. A gestão passou a combinar, numa gestão, as 
tendências mais importantes, a fim de evitar o “aparelhamento” da entidade nas mãos de 
uma única corrente.
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Em meio a esse contexto, a grande campanha política que 
mobilizou os estudantes e toda a sociedade foram os esforços por 
eleições diretas para a Presidência da República, as “Diretas já!”. 
A campanha reuniu enormes comícios e manifestações em várias 
capitais, congregando amplos setores sociais e tendências políticas. 
O Comício das Diretas, no Rio de Janeiro, em frente à Igreja da 
Candelária, registrou um milhão de pessoas cantando emocionadas 
o Hino Nacional. Apesar disso, a Emenda Dante de Oliveira, que 
propunha a realização imediata de eleições diretas para a sucessão de 
Figueiredo, foi derrotada no Congresso Nacional, em abril de 1984. 
Os estudantes participaram ativamente de todas as manifestações e 
comícios no país. Com a derrota da Emenda, optou-se pela eleição 
indireta. A UNE iniciou uma intensa discussão que culminou no 
apoio à candidatura de Tancredo Neves – uma coligação conciliatória 
–, uma decisão polêmica e não unânime entre todas as tendências 
– o desgaste desse controverso apoio acabou gerando a primeira 
derrota de uma candidatura do PCdoB para a presidência da entidade 
(Araujo, 2007).

Durante a Assembleia Nacional Constituinte – convocada em 
fevereiro de 1987 e que iria dar origem a Constituição de 1988 
– os estudantes mantiveram certo afastamento das discussões, 
enfraquecidos pelas rusgas internas. Retornou-se às ruas em 1992 para 
exigir o impeachment do presidente eleito Fernando Collor28. Diante 
das graves denúncias envolvendo o alto escalão governamental, o 
estudantado organizou em agosto diversas passeatas e manifestações 
em todo país. Além da UNE, a grande protagonista deste processo 
foi a UBES, reconstruída no final de 1981, com lideranças mais 
radicais e decididas. Os “caras-pintadas” viraram um marco na 
luta política brasileira contemporânea, e não é exagerado afirmar 

28 Saldanha (op. cit., p. 72) discorda de Poerner ao defender que o movimento estudantil, 
durante o processo de redemocratização, não voltou aos “gloriosos anos 60 e 70. Existem 
muitas diferenças: “Com as manifestações pró-impeachment estaria renascendo a eterna 
combatividade do movimento estudantil, a disposição de lutar pelos ideais nacionais 
e populares? O que apareceu com maior nitidez não foram as possíveis semelhanças 
com os anos 60 e 70, mas as diferenças entre dois países e dois mundos. A mobilização, 
contemporânea à crise do socialismo, não se guiou pela ideia de revolução como porta 
para o futuro, estava alheia à utopia organizada. Sua marca foi a indignação ética, o 
repúdio às práticas imorais das elites brasileiras. Vinculados à modernização capitalista 
do país e à difusão de novos padrões de consumo e cultura, os estudantes, manifestaram 
sua identidade nacional, mas não trouxeram, como antes, a bandeira do nacionalismo 
como questão de princípio”.
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que o movimento estudantil, sobretudo o secundarista, foi o fator 
determinante do processo que acabou com a cassação de Collor em 
setembro daquele ano29.

Figura 7: De caras pintadas, estudantes pediram o impeachment do 
presidente Fernando Collor em manifestação no Rio de Janeiro, em 21 
de agosto de 1992.
Fonte: Guilherme Basto / O Globo (21.08.92)30

1.3 Transformações no movimento estudantil, seu papel 
na atualidade

O movimento estudantil passou por diversos momentos, 
históricos e de transformação interna durante sua história. Na década 
de 1990, sua participação política continuou atuante, mas voltaram 
de forma positiva as manifestações ao campo educacional do país. 
Com o governo de Itamar Franco, a UNE manteve um excelente 
relacionamento – talvez e simplesmente por ser o sucessor de 
Collor. A eleição do ex-ministro da Fazenda Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), laureado sociólogo e “pai” do Plano Real, por sua 

29 Um dado curioso é que no mesmo período a Rede Globo exibia a minissérie Anos Rebeldes, 
retratando exatamente a juventude contestadora dos anos 1960. Uma das canções entoadas 
nas passeatas era Alegria, alegria, de Caetano Veloso, tema da minissérie.

30 Disponível em: <http://www.mme.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2010.

http://www.mme.org.br/
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vez, trouxe a entidade de volta à oposição combativa, por entender 
que as medidas de FHC representavam a intensificação do projeto 
neoliberal e consequente diminuição do Estado (Poerner, 2004).

Em junho de 1995 foi eleito o primeiro presidente negro da UNE 
– representante da União da Juventude Socialista do PCdoB – e, 
no dia seguinte à eleição, sob forte repressão policial, os estudantes 
já participavam de manifestações em frente ao Congresso Nacional 
contra o início do processo de privatizações de empresas estatais. No 
campo educacional, além da indignação diante da aposentadoria em 
massa de professores proposta pelo governo com fins de reformar 
a Previdência, a grande batalha foi contra o Provão, proposto pelo 
ministro Paulo Renato e que visava a avaliar os cursos universitários 
do país; para os estudantes, o que ocorreria era a imposição às 
universidades públicas da lógica mercadológica de produtividade. 
A UNE ainda apoiou as greves de professores e demais funcionários 
em 1998, contra o congelamento de salários (Poerner, 2004).

Figura 8: Estudantes em protesto contra a política educacional do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, no Rio de Janeiro, em 1o de 
abril de 1998.
Fonte: Marcelo Sayão / O Globo (01.04.98)31

31 Disponível em: <http://www.mme.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2010.

http://www.mme.org.br/
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Em 1999, a UNE promoveu juntamente com a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) e ao Movimento dos Trabalhadores Sem-
Terra (MST) o Fórum Nacional de Lutas. O encontro, realizado em 
Brasília, culminou na Marcha dos Cem Mil, reivindicando a abertura 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar 
as denúncias de irregularidades nas privatizações do governo 
Fernando Henrique Cardoso.32 No mesmo ano ocorreu a I Bienal 
de Cultura da UNE, em Salvador, expressando o desejo de setores 
estudantis de retomar atividades ligadas à cultura: “foi um evento 
artístico, científico, cultural e tecnológico. Debateu-se a questão da 
universidade, teve mostra de ciências e tecnologia, mostra literária, 
curtas, teatro, danças, artes visuais, artes plásticas e instalações” 
(Araújo, 2007, p. 286). Após a primeira Bienal seguiram-se outras, 
criando-se os Circuitos Universitários de Cultura e Artes (Cucas), 
incentivando a produção cultural dos estudantes brasileiros.33 

Durante as eleições de 2002, a UNE ignorou o papel histórico 
que José Serra teve na entidade e posicionou-se contrária a sua 
candidatura. Com a vitória de Lula, a entidade realizou um plebiscito 
nacional que optou pelo apoio ao novo governo, mas mantendo uma 
posição de independência. Durante a transição, apresentou propostas, 
como a de substituição do Provão por um novo sistema de avaliação 
que considerasse os cursos e não somente o conhecimento dos 
estudantes. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes) foi aprovado em março de 2004.

Durante o governo de Lula, as principais divisões do movimento 
deram-se em torno da Reforma Universitária, que para muitos 
estudantes era neoliberal e privatizante, seguindo orientações 
mercadológicas. A posição oficial da entidade não era de negar ou 
rechaçar a reforma, mas procurar interferir e introduzir as propostas 

32 Um fato que merece menção é a participação de Fidel Castro no Congresso realizado 
em 1999. Como de costume, o comandante cubano falou por quase uma hora e saiu 
ovacionado pelos estudantes. Participaram também José Dirceu, Aldo Rebelo, Roberto 
Requião e Leonel Brizola, estes apoiando abertamente as críticas do ME contra FHC – o 
que Castro, diplomaticamente, evitou fazer. 

33 A UNE também teve destacado papel em todas as edições realizadas do Fórum 
Social Mundial, principalmente através da promoção do primeiro Encontro Mundial 
de Estudantes, em 2002. O diálogo com os demais movimentos sociais brasileiros é 
uma das bandeiras atuais da entidade. Outro ponto fundamental são as manifestações 
e passeatas em repúdio aos escândalos envolvendo corrupção na política institucional, 
este vício nacional de origem.
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estudantis, já que o diálogo entre governo e UNE sempre foi 
amplo. Críticas e correntes de oposição34 também surgiram devido 
à predominância do PCdoB e de correntes do PT por sucessivas 
gestões à frente da UNE – o que muitos interpretam como responsável 
pela concordância e certo silêncio velado, já que ambos partidos 
integravam o governo.

Desde este período, a UNE35 movimentou-se em busca do 
“fortalecimento e democratização da educação brasileira”, tendo 
como principais bandeiras “a expansão da rede de universidades 
federais, a retomada do ensino técnico brasileiro, o Prouni e a 
triplicação do orçamento do Ministério da Educação”36.

Levando em consideração o contexto apresentado, o movimento 
estudantil atuou significativamente no processo político de 2010 
elegendo Dilma Roussef, visando a aprofundar e fazer parte das 
transformações em curso.

Fato marcante neste momento foi a tramitação, no Congresso 
Nacional, do Plano Nacional de Educação – PNE (2010-2020), onde 
a UNE passa a atuar com bastante enfase, reivindicando o necessário 
investimento em educação.

Neste sentido, a UNE elabora emendas ao Projeto de Lei do 
PNE, destacando-se seguintes pontos: ampliação das metas de 
financiamento da Educação para 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB), destinação de 50% dos recursos dos Royalties e do Fundo 
Social do Pré-Sal para Educação, Ciência e Tecnologia; expansão 
do Ensino Superior à 40% dos jovens entre 18 a 24 anos, garantindo 
que 60% dessas matrículas sejam no setor público; regulamentação 
do setor privado com base no controle de aumento das mensalidades, 
transparência nos balanços financeiros e na proibição da entrada de 
capital estrangeiro37.

34 Uma análise interessante sobre a relação entre o movimento estudantil contemporâneo 
e sua relação com os Novos Movimentos Sociais pode ser encontrada em: <http://www.
ces.uc.pt/rccs/index.php?id_autor=427&id_lingua=1>.

35 As principais linhas de atuação contemporâneas podem ser encontradas no site da UNE: 
<http://www.une.org.br/>. Acesso em: 08 jun. 2012.

36 Informações extraídas do texto Plano Nacional de Educação: desafio do 52º Congresso 
da UNE de Tiago Ventura. Disponível em: <http://www.kizomba.org.br/artigos/plano-
nacional-de-educacao-desafio-do-52b0-congresso-da-une>. Acesso em: 08 jun. 2012.

37 Idem

http://www.une.org.br/
http://www.kizomba.org.br/artigos/plano-nacional-de-educacao-desafio-do-52b0-congresso-da-une
http://www.kizomba.org.br/artigos/plano-nacional-de-educacao-desafio-do-52b0-congresso-da-une
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O 52º Congresso da UNE, que aconteceu em 2011, teve como 
pauta central a discussão em torno do PNE, no qual os estudantes 
mostraram-se atuantes no planejamento da Educação que se quer ver 
implantada em 2020, bem como, em relação à destinação de recursos 
para Educação, vista como alicerce da sociedade. Esse é o cenário 
e foco atual da participação estudantil nas decisões sobre a vida da 
sociedade brasileira.

Inserindo a Univates na história do Movimento Estudantil em 
nível nacional, nota-se que a ideia/utopia do ensino superior no 
Vale do Taquari surge exatamente no período da Ditadura Militar, 
e é exatamente esse contexto que vai permitir a sua efetivação. 
As negociações políticas e, de certa forma, o distanciamento dos 
grandes centros é que permitem a vinda das faculdades a Lajeado. 
Juntamente nesse processo e somente ligado a ele, tem-se a Instituição 
da representação estudantil universitária, que reflete bem o cenário 
político, com a implantação de diretórios que recebem as diretrizes 
pré-definidas de sua estruturação.

O histórico do movimento estudantil universitário com seu início 
voltado às atividades culturais, influenciado pelo desconhecimento e 
despreparo para a vida acadêmica do ensino superior, passando pelo 
envolvimento ativo na vida acadêmica, auxiliados pela proximidade 
no novo câmpus são os passos que serão abordados a seguir. Além 
disso, o posicionamento político em relação à vida extra-câmpus, 
chegando até a atualidade, com a consolidação da representação 
estudantil serão igualmente aprofundados. 



Capítulo 2 – Organização estudantil e o Centro 
Universtário UNIVATES

A Univates, enquanto Instituição de Ensino Superior38, tem sua 
origem na década de 1960. O anseio por sua fundação na região do 
Vale do Taquari39 motivou lideranças locais e regionais, que além de 
recursos financeiros, tiveram que envolver a comunidade e solidificar 
o objetivo de possuir uma Instituição de Ensino Superior na região. 

Assim, juntamente com a criação dos cursos de graduação e a 
movimentação dos estudantes neste novo espaço, surge a necessidade 
da sua representação perante a Instituição, nascendo quase que no 
mesmo período, em 1970, os Diretórios Acadêmicos, ligados a cada 
curso. Desse modo, não se pode falar na história do Diretório Central 
de Estudantes - DCE sem apresentar o seu pano de fundo, que nesse 
caso é o Centro Universtário UNIVATES. 

Os passos iniciais foram dados na década de 1960 e 1970, 
com a elaboração do projeto e fundação da Associação Pró-Ensino 
Universitário no Alto Taquari - Apeuat, enquanto mantenedora dos 
cursos superiores a serem criados na região. Os primeiros cursos a 
iniciarem suas atividades surgiram como extensão da Universidade 

38 Para detalhamento sobre o Ensino Superior e história da Univates na região do Vale do 
Taquari, consultar: FALEIRO, Silvana Rossetti. Lendo memórias: 40 anos de Ensino 
Superior no Vale do Taquari e a construção do regional. Lajeado: Ed. da Univates, 
2009. SCHIERHOLT, José Alfredo. Lajeado II: APEUAT - Raízes do ensino superior. 
Lajeado, RS, O Autor, 1995.

39 A denominação Vale do Taquari, surge em 1994 com a criação dos Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento – COREDES e do Conselho de Desenvolvimento do Vale do 
Taquari – CODEVAT, antes desse período a região era conhecida por Alto e Baixo 
Taquari (Faleiro, 2009).
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de Caxias do Sul – UCS. São eles o Curso de Letras40 (1969) e os 
cursos de Ciências Contábeis41 e Ciências Econômicas42 (1970).

Segundo Faleiro (2009, p. 59), 

No ano de 1972, portanto, já se podia falar em Lajeado de um 
Ensino Superior instalado. A primeira turma já se encaminhava para 
a formatura. O fato estava de tal forma consumado que quem se 
omitisse em sua responsabilidade pública em detrimento do êxito 
definitivo da iniciativa ver-se-ia politicamente prejudicado.

Em 1974, a Instituição deixou de estar vinculada a Universidade 
de Caxias do Sul – UCS - e passou a caminhar com pernas próprias.

Resumidamente, é necessário esclarecer as transformações 
na denominação da Univates e sua mantenedora. A mantenedora 
Associação Pró-Ensino Universitário no Alto Taquari – Apeuat, 
passou a se denominar Fundação Alto Taquari de Ensino Superior – 
Fates em 1972, pois essa modalidade jurídica teria melhores condições 
de garantir o funcionamento das faculdades no Vale do Taquari/
RS. A Fates, permaneceu até 2000, quando passou a denominar-se 
Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social – 
Fuvates ( Schierholt, 1995; Faleiro, 2009).

Sobre a Univates, pode-se dizer que ela foi a fusão das duas 
faculdades existentes na região, a Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras do Alto Taquari – Feclat e a Faculdade de Ciências 
Econômicas do Alto Taquari – Faceat, que existiram até 1996. 
Passando a existir a Unidade Integrada Vale do Taquari de Ensino 
Superior – Univates, desde 1997. A partir de 1999, quando passou 
a ser Centro Universtário UNIVATES, utiliza-se somente Univates, 
para denominar a Instituição, pois essa denominação já se consolidara 
em âmbito regional (Faleiro, 2009). No decorrer do trabalho, optou-
se em utilizar somente a denominação Univates, referindo-se tanto 
ao período mais antigo quanto ao mais recente.

Nas décadas de 1980 e 1990, a Instituição se fortificou e se 
qualificou e ampliou seu campo de atuação, atraindo cada vez 
mais estudantes. Essa transformação pode ser verificada através da 

40 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto Taquari – FECLAT, primeiramente 
denominada Faculdade de Educação e Letras do Alto Taquari – FELAT

41 Faculdade de Ciências Econômicas do Alto Taquari - FACEAT

42 Faculdade de Ciências Econômicas do Alto Taquari - FACEAT
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ampliação do espaço físico do câmpus, pois, em 1973, a Instituição 
contava apenas com o Prédio 1 e, em 2012, teve concluído o seu 
décimo sétimo prédio, o Prédio 17, das áreas das Engenharias e 
Design.

Outro fator que demonstra a transformação no câmpus, é o 
número de estudantes que aumentou significativamente em virtude 
da demanda regional, pois em 1969, havia 96 alunos inscritos e, em 
2012, esse número aumentou para 11.619 alunos. 

Segundo Faleiro (2009), a oferta de cursos foi fator determinante 
para que os estudantes regionais permanecerem no Vale do Taquari 
para buscarem sua qualificação. De três cursos em 1969 e 1970, 
passou para 14843 em 2011, entre graduação, técnicos, sequenciais, 
extensão e pós-graduação.

Além disso, há o interesse dos estudantes em permanecerem na 
região por motivos diversos, visando à qualificação e aplicando o 
conhecimento adquirido na própria região, como é possível verificar 
no trecho a seguir.

[...] uma das alunas matriculadas na primeira turma do Curso de 
Letras aponta o fato de que, no seu modo de ver, não fazia parte 
dos planos da maioria deixar seus lugares para estudar “fora”, numa 
clara referência à prioridade conferida ao trabalho e às relações 
afetivas, ao que ficam também relacionadas possíveis dificuldades 
de ordem financeira (Faleiro, 2009, p.37).

Voltando aos primórdios da instalação do ensino superior 
no Vale do Taquari, no contexto nacional, Faleiro (2009) alerta 
que acontecia um processo de descentralização gradual do ensino 
universitário brasileiro, isso a partir de Leis e Decretos Leis. 

Exatamente com base em um desses decretos-lei, redigido 
em dezembro de 1968, que a Universidade de Caxias do Sul pode 
expandir suas fronteiras, aterrissando, assim, em Lajeado.

Diversas tentativas de trazer o ensino superior à região do Vale 
do Taquari foram travadas desde o final da década de 1950. Algumas 
com mais intensidade, outras que não renderam êxitos, porém, a 
vontade de ver concretizado esse sonho por parte das lideranças 
políticas regionais aceleraram alguns trâmites no Ministério da 
Educação, que tinha como ministro Tarso Dutra.

43 Univates em números. Disponível em: <http://www.univates.br/handler.php?module=u
nivates&action=view&article=9>. Acesso em: 16 abr. 2012.

http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&article=9
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&article=9
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Conforme relato do primeiro presidente da Apeuat, Ney Santos 
Arruda, após tantas idas e vindas para conseguir uma faculdade 
própria, seguindo os caminhos de praxe, enfim entenderam que a 
autorização do Conselho Federal de Educação, naquele momento, 
início de 1968, era uma ‘impossibilidade total’, porque “não havia 
interesse por parte do Conselho Federal de Educação (CFE) nem 
possibilidades legais, uma vez que não era permitido pela legislação”; 
por isso a luta precisou acontecer na esfera política. “O poder político 
era muito forte”, afirmou, “e as amizades contavam muito”, sendo 
por essa via que, naquele ano, alinhavariam suas metas, ampliando 
a rede de relacionamentos políticos que agiu intensamente no MEC, 
para chegar até a decisiva atuação do Ministro da Educação no 
processo que autorizou o projeto lajeadense” (Faleiro, 2009).

Para melhor compreender esse processo, Faleiro (2009) ressalta 
três pontos chave no período de instalação do Ensino Superior em 
Lajeado: primeiro, desde 1964 pleiteava-se uma faculdade própria, 
independente de qualquer outra Instituição; segundo, às universidades 
existentes não era permitido criar cursos fora da sede de origem; 
terceiro, Lajeado não tinha estrutura física e pedagógica que pudesse 
contemplar as leis vigentes naquele momento e conseguir aprovação. 
E, entretanto, com um cenário todo desvantajoso, em março de 1969, 
a cidade festejava a instalação do primeiro curso superior.

Segundo Faleiro (2009, p. 47) esse resultado seria atrelado ao 
fato:

[...] de que na cidade atuavam políticos e educadores desacomodados 
e atrevidos, que não se intimidaram diante de uma legislação que 
não lhes favorecia, senão o contrário, fazendo com que lançassem 
mão do que era possível, até as micropolíticas regionais para as 
macrorrelações, que alcançavam naquele contexto as esferas mais 
altas da hierarquia política nacional, tanto no que se refere ao poder 
Legislativo quanto ao Executivo. E de tal forma incisivas que teriam 
influenciado o Ministro naquilo que diz respeito à própria legislação 
específica sobre ensino universitário, especialmente no correr do 
ano de 1968.

Desse modo, percebe-se que existem vários elementos que pesam 
a favor dos políticos regionais e de suas ligações no âmbito federal 
para que houvesse uma mudança na legislação vigente a favor da 
instalação de novas instituições de Ensino Superior. Faleiro (2009) 
lembra que as movimentações realizadas por aqui acionaram políticos 
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muito próximos ao ministro Tarso Dutra que criou o Decreto-Lei n. 
405, no qual ficava clara a possibilidade de ampliação das matrículas 
a partir de extensões de cursos de universidades já estabelecidos.

Com essa “permissão” legal, a UCS poderia criar cursos fora 
de sua sede original. Apesar das negativas do Conselho Federal de 
Educação para instalação da faculdade lajeadense, o Ministro da 
Educação autorizava tal procedimento:

Essa interpretação sugere que a negativa do Conselho Federal, 
desautorizada por Tarso Dutra, foi uma decisão pessoal do ministro, 
amparada pelo decreto citado, assinado pelo presidente Costa e 
Silva e respeitante às ligações de amizade e poder político de Dutra 
com o deputado Daniel Faraco, por sua vez envolvido, por mesmos 
laços, com influentes líderes arenistas, esse comprometidos com 
arenistas caxienses e lajeadenses (Faleiro, 2009, p.49).

Assim, iniciaram-se os processos locais para obter estrutura 
física e pessoal para instalar o curso de Letras, que iniciou suas aulas 
em março de 1969. Ainda no mesmo ano foi aprovada a instalação 
de mais dois cursos em Lajeado, que iniciaram nas atividades em 
1970: Ciências Contábeis e Economia.

Devemos ressaltar que, em 14 de abril de 1969, esteve em 
Lajeado, para a aula inaugural do Curso de Letras, o então Ministro 
Tarso Dutra.

Após instalado o período da Ditadura Militar (1964-1984), 
percebe-se uma tratativa em âmbito nacional para possibilitar ao 
povo brasileiro o acesso ao ensino superior. Esse processo pode 
estar enraizado com uma tentativa do governo vigente de criar mão 
de obra especializada para ocupar as vagas de emprego que seriam 
criadas a partir do novo regime, fazendo com que a população se 
preocupasse em obter um diploma de nível superior, ao invés de 
questionar o regime dos “novos presidentes”.

Nesse contexto de transformações institucionais, é importante 
lembrar que já no início da década de 1970 e apesar de recém 
instituído o Ensino Superior na região, já existiram movimentações 
estudantis organizadas, que representavam os estudantes perante a 
Instituição.
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2.1 O movimento estudantil no espaço Univates, o Dire-
tório Central de Estudantes - DCE

A representação estudantil no espaço Univates iniciou-
se juntamente com a instalação dos cursos universitários ainda 
vinculados à UCS, sendo que cada curso possuía autonomia de 
representação perante a Instituição recém-criada.

O primeiro curso instalado em Lajeado, em março de 1969, foi o 
curso de Letras. O curso de Ciências Contábeis era o preferido, pelos 
que buscavam a instalação do ensino superior na região, no entanto, 
através de pesquisas de campo realizadas pela UCS buscando o perfil 
regional e os cursos mais desejados, o curso de Letras se destacou.

No ano de 1970 instalaram-se dois novos cursos na Apeuat: 
O curso de Ciências Contábeis e Economia, cujas aulas eram 
ministradas em prédios cedidos na cidade de Lajeado. O Curso 
de Letras funcionava no Colégio São José, atual Colégio Estadual 
Presidente Castelo Branco. Porém, já no ano de 1970, passou a 
funcionar na Escola Normal Madre Bárbara, e os cursos de Contábeis 
e Economia funcionavam no Colégio Alberto Torres.

Conforme o exposto, verifica-se, que os alunos dos diferentes 
cursos não tinham muito contato entre si, pois frequentavam as aulas 
em espaços distintos e a representação discente refletia este contexto.

Assim como os cursos de graduação, a representação estudantil 
estava ligada ao Diretório Central de Estudantes da UCS ou mesmo, 
aos seus respectivos Diretórios Acadêmicos - DAs, seguindo as 
diretrizes passadas por eles, bem como participando de reuniões em 
Caxias do Sul.

2.1.1 Os diretórios ligados a UCS

Cada curso existente em Lajeado possuía sua representação 
discente perante a Instituição, no entanto, são escassas as informações 
quanto ao ano exato de sua constituição. Sabe-se pelo numero maior 
de fontes, inclusive cedidas pelos depoentes, que o curso de Letras 
contava com uma entidade estudantil sob o nome de Diretório 
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Acadêmico PIO XII44. Os outros cursos, igualmente possuíam 
diretórios, pois segundo a notícia veiculada no Jornal O Informativo 
de 25 de março de 1972, que comentava sobre a Festa dos Bixos, 
“esta era uma promoção dos Diretórios de Letras, Economia e 
Contábeis”.

Em relação ao Curso de Economia, sabe-se que em 1972, por 
meio de outra notícia veiculada sobre a Festa do Bixos, no dia 1º de 
abril de 1972, no Jornal O Informativo, que Cirio Feldens concorria à 
presidência pela chapa da situação de Economia e Herbert Lohmann 
a de Letras.

Segundo entrevista de Lohmann (2010), que foi presidente do 
Diretório PIO XII do Curso de Letras em 1972, o diretório teria 
sido criado em 1970, um ano após a criação do curso de Letras. No 
entanto, tem-se, em reportagem da Revista Conheça, do dia 14 de 
setembro de 1969, o nome de Venâncio Diersmann como presidente 
do diretório.

Os dados referentes às nominatas45 que compunham as 
primeiras diretorias são muito escassos, aparecendo somente o 
nome dos presidentes quando o assunto era abordado. Quanto aos 
depoentes, poucos sabem precisar nomes e datas desse período. 
Porém, confirmam-se os nomes na presidência do D.A. PIO XII de 
Venâncio Diersmann e Miriam de Menezes.

Esses nomes foram citados em duas oportunidades no jornal O 
Universitário46, de 1972, no qual se fez referência à “participação 
no pleito eleitoral, do ex-presidente do D.A. Venâncio Diersmann, 
concorrendo ao cargo de vereador na cidade de Lajeado” (Notas..., 
1972). Nessa mesma edição foi apresentada uma “homenagem 
póstuma à primeira presidente do Diretório Acadêmico Miriam de 
Menezes” (Ainda..., 1972).

44 Sobre os outros cursos não foram encontradas fontes sobre a existência de representação 
estudantil constituída. Em entrevista concedida, Lohmann (2010) este lembra que nos 
demais cursos (Ciências Contábeis e Economia) existia representação acadêmica, no 
entanto, reforça que não havia diálogo entre os cursos por estarem em espaços distintos.

45 A relação das nominatas da representação estudantil universitária, desde 1969, estão ao 
final deste trabalho. Destaca-se que devido a problemas de escassez de fontes, alguns 
dados ficaram incompletos.

46 O jornal O Universitário era o órgão de divulgação e comunicação do departamento 
cultural do DA Pio XII.
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No biênio de 1972 e 1973, o DA de Letras47 estava sob a 
presidência de Herbert Carlos Lohmann. Nessa época, o país estava 
sob o regime militar, as representações acadêmicas tinham seus 
estatutos redigidos pelo governo, que impunham regras para suas 
atividades. É importante ressaltar que o nome do diretório, também 
era indicação da UCS.

Fator importante lembrado por Roque Danilo Bersch (entrevista 
oral, 2010) diz respeito ao sistema de crédito oferecido pelos cursos 
de graduação implantados durante esse período. A partir do momento 
em que foram oferecidas novas oportunidades de cursos superiores 
no território brasileiro, o sistema de créditos facilitou o acesso à 
educação e, em contrapartida, interferiu na formação de “grupos” 
nas universidades. 

Com o crescimento das universidades particulares, os discentes 
podiam pagar mensalidades a partir da quantidade de créditos em 
que estavam matriculados. O fator positivo nesse sentido era que, 
dependendo da condição financeira, o número de cadeiras podia 
variar, não pesando no bolso do aluno. Mas essa condição dificultou 
que um grupo de alunos que entrava na universidade pudesse 
concluir o curso no prazo mínimo oferecido e que todos cursassem 
as mesmas disciplinas nesse tempo.

Dessa forma, o modelo implantado dificultou a integração e a 
formação de maior vínculo entre os alunos durante o ensino superior, 
tornando a sua convivência mais fragmentada.

Sobre a integração dos estudantes no período de 1969 a 1972, 
quando os cursos eram ministrados em prédios distintos, Lohmann 
(2010) lembra que não havia muito contato com os alunos dos outros 
cursos, ficando restritos ao grupo do seu curso. Este cenário alterou-
se em 1973, quando os cursos passaram a ser ministrados num 
mesmo local, no Prédio 1 do Câmpus da Univates.

Para Lohmann, a ideia dos estudantes, a motivação para o 
envolvimento na movimentação estudantil era por “sede de cultura” 
e de, por meio do diretório, auxiliar no aperfeiçoamento dos alunos, 
que, em sua maioria, já atuavam em sala de aula e estava buscando 
o diploma de curso superior. Além disso, os estudantes pretendiam 
contribuir para a construção da Universidade. A participação no 
diretório envolvia um grupo de alunos, que se envolvia nas atividades 

47 Relação da nominata anexa.
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e, apesar de serem sempre bem recebidos pelos colegas, eram poucos 
os que participavam (Lohmann, entrevista oral, 2010).

Nas palavras de Lohmann:

ao criar o diretório acadêmico, era justamente a sede que tínhamos 
pela cultura e nós tínhamos um interesse especial, dentro da nossa 
humilde colaboração, de podermos contribuir para o crescimento da 
universidade... Essa era a intenção. Estudar era o primeiro passo. 
Queríamos tornar-nos bons professores, bons profissionais.

Segundo Lohmann (2010), os alunos envolvidos no diretório, 
deixavam de frequentar as aulas para, à noite, irem a Caxias participar 
das reuniões. Assim como hoje, a maioria dos alunos trabalhava 
durante o dia e estudava, à noite, participando voluntariamente das 
atividades extraclasse.

Em âmbito nacional, ferviam as manifestações estudantis contra 
o governo vigente, passeatas, discussões, estudantes sendo presos e 
outros literalmente “sumindo” da face da terra. Porém, em Lajeado, 
o cenário é outro, por ser um curso extremamente novo, grupo de 
alunos reduzidos, sem uma tradição acadêmica já consolidada, a 
postura era mais amena. Lohmann (2010) diz que “éramos muito 
inocentes em relação à critica. Não tínhamos esta ansiedade política 
nem ideológica, pois o próprio regime político do país, de certa 
forma, não nos animava a manifestações”. 

Deve-se lembrar que os estudantes e integrantes da diretoria 
da então emergente faculdade, igualmente, mostravam preocupação 
com o modelo político vigente. Mas suas inquietações eram discretas, 
motivadas inclusive de a universidade ainda precisar de aval federal 
para ser reconhecida plenamente. Assim, Lohmann comenta:

Não havia discussões. Talvez por duas razões: primeiro, porque 
se estava iniciando curso universitário novo e, segundo, porque 
precisávamos do apoio do Governo Federal, mais cedo ou mais 
tarde. E se nós nos posicionássemos contra o movimento histórico, 
que o País vivia, provavelmente teríamos tido grandes dificuldades 
de aprovação das faculdades. Até porque o Ministro da Cultura 
precisava dar o aval […]Sempre permanecemos neutros no processo 
político da época. […] Claro que nós tínhamos nossas opiniões 
e convicções e em conversas de roda a parte, a gente comentava, 
mas não chegava a tomar nenhuma atitude ou posição, nenhuma 
manifestação, apenas conversas entre nós que ali eram encerradas. 
Não manifestávamos nossas opiniões a respeito (Lohmann, 
entrevista oral 2010).
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Percebe-se nesse relato que o modelo proposto pelo governo 
federal atingia um de seus objetivos, pois, a partir do momento 
em que concedeu a oportunidade de instalar uma universidade, 
oportunizando o acesso ao ensino superior, esperou que esses 
estudantes passassem a se preocupar com a qualificação profissional 
pessoal, e não “pensar” de forma pejorativa atitudes tomadas pelo 
regime em outras esferas nacionais.

No ano de 1972, um duro golpe assolou os acadêmicos 
envolvidos com o diretório. Por decreto do reitor da UCS Virvi 
Ramos, os Diretórios Acadêmicos foram extintos. 

Em matéria na capa do Jornal O Universitário, o presidente do 
D.A. Pio XII Herbert Carlos Lohmann expressou a indignação de 
todos os envolvidos. O presidente expôs o comprometimento de 
todos os envolvidos na diretoria para fazer desse um instrumento 
de luta por Lajeado e Vale do Taquari. Apenas nos 4 meses de sua 
gestão, já haviam reestruturado vários departamentos do diretório 
que estavam funcionando a pleno vapor, e alertou para os outros 
departamentos que estavam em via de entrar em funcionamento.

Nas palavras do presidente, no Jornal O Universitário:

Todo processo criativo é, simultaneamente, um processo 
revolucionário, nunca maléfico quando alicerçado nos princípios 
constitucionais. A extinção do Diretório Acadêmico sensibilizou-nos 
profundamente, pois privou-nos de participar criativa e ativamente 
no concerto de um Brasil grande. Ou será sempre negativa a 
participação e a crítica universitária? Enfim, o que é Reforma 
Universitária? Serão apenas omissões? Vai aqui o nosso respeito e 
o nosso alto reconhecimento pelo que foi feito, mas teríamos sido 
muito gratos por um convite de participação nos diálogos, antes de 
qualquer reestruturação acadêmica. Fica aí o nosso apelo e a nossa 
sugestão ao Magnífico Reitor (Fala..., 1972).

Mudanças estavam para acontecer na vida universitária do 
Vale do Taquari. A Fates estava para inaugurar seu primeiro prédio, 
possibilitando que tivesse uma sede própria. Com os estudantes 
concentrados num mesmo espaço, a movimentação estudantil 
também teria outros rumos.
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2.1.2 A Associação Acadêmica – AA

No ano de 1973, já eram perceptíveis mudanças significativas 
no que diz respeito ao espaço físico das faculdades, pois todos os 
cursos funcionavam no mesmo lugar. Estava inaugurado o Prédio 
1 da futura Universidade. Assim, a junção dos estudantes no 
mesmo espaço, facilitava o convívio e a interação com os demais 
universitários. Agora estavam todos “sob o mesmo teto”, e, dessa 
forma, podiam articular melhor suas ideias, e traçar novos planos 
para a vida acadêmica.

Porém, um sentimento de frustração e dúvidas pairava sob os 
novos rumos da representação estudantil. O que deveriam fazer? 
Como agir nessas circunstâncias? 

Lohmann lembra que:

Nós sentimos a sua extinção [Diretório Acadêmico Pio XII]. Os 
diretórios funcionavam bem e estavam construindo a sua história, 
desvinculados entre si. Temíamos que nossas vozes fossem 
apagadas. Razão por que fazíamos veladas criticas. Afinal de contas, 
como funcionaria a fusão dos diretórios? Vivíamos um momento de 
ansiedade e de dúvidas em relação ao futuro da vida universitária, no 
que diz respeito ao Diretório Acadêmico. De outro lado, o momento 
político nacional não nos animava a grandes debates em torno da 
questão (Lohmann, entrevista oral, 2010).

Segundo Lohmann, assim que os diretórios foram extintos, 
reorganizaram a representação estudantil, criando a Associação 
Acadêmica – AA, que englobaria todos os cursos existentes na 
universidade. Foram organizadas de duas a três chapas para concorrer 
a presidência da nova entidade, que durou de 13 de maio de 1973 a 
03 de junho de 1982.

Conforme os estatutos com data de 13 de maio de 1973: 

A ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA – Câmpus Universitário de 
Lajeado ou abreviadamente “AA”, fundada em 13 de maio de 1973, 
com sede na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, é uma entidade 
civil de duração indeterminada, com finalidade de congregar todos 
os universitários e ex-acadêmicos, visando a união de classe (p. 01).

Mesmo a Associação Acadêmica no seu primeiro e segundo 
ano, não possuía total autonomia, pois assim como a Univates, ainda 
permanecia vinculada à UCS. A desvinculação das faculdades com 
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a UCS aconteceu em 1974, e é a partir desse momento que tanto a 
Fates quanto a Associação, passaram a ter maior poder de ação.

Nesse sentido, a Associação Acadêmica conquistou uma sede 
própria dentro do Prédio 1. Anteriormente, as reuniões aconteciam 
nas casas particulares dos membros do diretório, ou ainda, para 
eventuais encontros usavam a sala da biblioteca.

A nova estrutura física permitia a utilização de uma sala 
adequada para o movimento. Nesse novo espaço, estreitaram-se os 
laços de amizade, propiciando, inclusive, uma maior discussão em 
relação ao movimento estudantil.

Lohmann esteve presente nesse período de transformação e 
comenta:

Sim, houve mudanças muito claras. A Associação Acadêmica criou 
uma sala ambiente. Tivemos a primeira sala à esquerda de quem 
entra no prédio [1] como sala ambiente. Era uma sala enorme oposta 
à sala do cafezinho. Os recreios eram um pouco mais longos e ali 
acontecia uma bela integração (Lohmann, entrevista oral, 2010).

Deve-se lembrar que, pela escassez de documentos relativos à 
movimentação estudantil, alguns dados posteriores a essa fase inicial 
ficaram comprometidos. Assim, dá-se sequência à descrição dos 
fatos, valendo-se da oralidade dos agentes históricos entrevistados 
na pesquisa.

Ao ingressar na faculdade de Economia, Ney José Lazzari 
comenta sobre a Associação Acadêmica e quais eram suas principais 
atribuições, do seu ponto de vista, nos anos de 1977 a 1979:

[...] a Associação Acadêmica tinha esta função de associação, não 
era um diretório acadêmico, até por uma questão legal da época. Não 
se chegou a ter na época o Diretório Acadêmico, nem o Diretório 
Central dos Estudantes... e a associação ela tem esta função de 
reunir, ter um espaço para o pessoal sentar, conversar. Sempre 
tinha uma secretaria no próprio espaço, cuidavam, mantinham 
limpo, cuidavam para que as coisas não fossem estragadas (Lazzari, 
entrevista oral, 2010I).

Percebe-se o caráter muito mais de integração e convívio que 
propriamente de articulações políticas e manifestações estudantis. 

Já no início da década de 1980, notou-se uma mudança de 
comportamento da Associação Acadêmica, isso muito influenciado 
por alguns integrantes daquela nominata. No ano de 1980, a 
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Associação Acadêmica foi presidida por Dalor Heberle, tendo como 
vice na sua gestão o atual Reitor da Univates Ney Lazzari. 

Houve uma mudança no caráter da Instituição estudantil, 
que antes era voltada para um lado social, de entretenimento e 
convívio, e, a partir daí, passou para uma plano mais político e com 
reivindicações diretas à direção das faculdades. 

Heberle, lembra que essas iniciativas foram tomadas a partir 
do contato mais direto com o corpo docente da Instituição, onde 
os professores davam essa noção de universidade, do papel do 
estudante como cidadão, dos direitos de cada pessoa e incentivavam 
a participação nas organizações estudantis (Heberle, depoimento 
oral, 2008)48.

Nas palavras de Heberle:

Eu acho que o que definiu um pouco a [minha] trajetória depois, foi 
justamente a oportunidade que tive durante esse curso de Economia. 
Foi o contato com alguns professores que vinham de Porto Alegre e 
que despertaram um interesse maior pela universidade. Professores 
dos quais eu cito alguns do Curso de Economia diretamente: o Ário 
Zimmermann, principalmente; o professor Otávio; Paulo Niderauer 
[grafia duvidosa... escrito da forma ouvida]; o professor Valter Nique 
que [em] 78 ainda estava aqui e depois saiu pra França. Pessoas que 
traziam a vivência da Universidade Federal, e também pela visão de 
mundo que nos colocavam, até dentro de uma perspectiva, digamos 
assim, ideológico-política atraente na época. Isso principalmente 
pela idade nossa. Nós éramos ‘guris’ e [eles] mostravam quase que 
um mundo novo pra gente. E isso era bastante instigante, em vista 
de que estava se saindo do Regime Militar. Da parte mais dura do 
Regime Militar. Eles lançavam muitos desafios pra nós, enquanto 
alunos. Especialmente na questão da necessidade do exercício da 
cidadania, de a gente participar deste contexto político-nacional. E 
isso fez com que, inclusive, a gente perdesse a timidez (Heberle, 
depoimento oral, 2008).

Da mesma maneira, observa-se que a Associação Acadêmica 
passou a participar em outros contextos de movimento estudantil, 
pois frequentaram de forma mais ativa encontros e movimentações 
de estudantes em âmbito estadual e nacional.

Como exemplo, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 1980, todos 
os estudantes do país foram convocados a realizar uma paralisação, 

48 Depoimento concedido a professora Silvana Faleiro, referente ao livro Lendo Memórias: 
40 anos de ensino superior no Vale do Taquari e a construção do Regional.
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protestando para uma conscientização das autoridades sobre seus 
direitos e por melhores condições de ensino (Paralisação..., 1980).

E a Associação Acadêmica da Fates anunciou que, só em último 
caso, realizaria a paralisação, depois de esgotados todos os meios de 
negociação. Portanto, as pautas em âmbito nacional eram discutidas 
internamente e optou-se por um posicionamento consciente em 
relação à reivindicação da UNE:

Se realmente tivéssemos optado pela participação desta greve 
seria algo inédito e com grande repercussão em nossa região e 
sinceramente não saberia dizer como a comunidade lajeadense e do 
Alto Taquari reagiria, mas talvez se nós assumíssemos tal posição, 
de adesão á greve, e se divulgássemos e conscientizássemos a 
comunidade dos reais motivos que nos levaram a tal posicionamento, 
creio que não seria visto como agitação ou perturbação provocada 
e sim método de reivindicação sob a última forma que se pode 
assumir (Paralisação..., 1980).

Apesar desse maior envolvimento com questões propostas 
pela UNE, as articulações internas, as reivindicações nas próprias 
faculdades não ficaram de lado. Participa-se ativamente dessas 
discussões. Heberle lembra:

Como presidente [da A.A. que] já iniciaram as preocupações com 
essas questões que na época não tinham, uma dimensão política 
grande, mas que eram reivindicações importantes. Que exigiam 
mobilização como: de tirar o galinheiro ali da frente , de calçamento 
do pátio do estacionamento, porque os carros atolavam ali em dia 
de chuva, de arborização... Enfim, era [em] movimentos desses até 
que nós nos envolvíamos... De redução do preço do xerox (Heberle, 
depoimento oral, 2008).

Para Heberle, a política estudantil, no início da década de 80, 
estava atrelada a fatores externos, comprometida ideologicamente a 
questões partidárias. Por isso, não conseguia uma união de forças em 
âmbito nacional. Assim, as representações estudantis em unidades 
menores, e principalmente no interior do estado, tomaram outra 
postura, a A.A. da Fates, optou por compromissos mais ligados aos 
estudantes da própria Instituição (Paralisação..., 1980).

O movimento estudantil na região do Vale do Taquari, nesse 
período, não apresentou um nível de participação satisfatório, porém 
Heberle acredita que, mesmo não sendo um dos mais atuantes do 
estado, estaria no caminho certo (Paralisação..., 1980).
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A participação dos estudantes no movimento estudantil não 
apresentou os números almejados por todos da nominata. Mas as 
contribuições colocadas nas assembleias apresentaram o perfil dos 
presentes, mostrando comprometimento na discussão dos problemas 
que andavam assolando a classe universitária de modo mais restrito 
e igualmente nos problemas da região e do país que os atingiam de 
modo geral (Paralisação..., 1980).

Novas mudanças estavam previstas para os anos seguintes. A 
Associação Acadêmica precisava ser reformulada. As atividades de 
integração davam lugar a uma maior movimentação estudantil no 
que diz respeito às políticas da Instituição, um maior engajamento 
por parte dos estudantes era percebido. 

2.1.3 Diretório Central Integrado – DCI

Em 1982, a representação estudantil passou por nova 
transformação, A Associação Acadêmica – A.A. foi transformada 
em Diretório Central Integrado – DCI.

A declaração de Eloni Salvi, que participou da gestão que 
reformulou o estatuto da entidade estudantil, apresenta o parâmetro 
da mudança:

Na época tínhamos somente o DCI - Diretório Central Integrado, que 
na verdade foi uma invenção nossa, para não ter que criar pequenos 
DAs, e assim juntar esforços (Salvi, entrevista escrita, 2010).

Essa concepção mostra que a ideia do grupo era de unir as forças 
em torno de uma representação, ao invés de fragmentar as faculdades 
em pequenos diretórios que por ventura não apresentariam força 
suficiente na representação dos anseios coletivos.

O Diretório Central Integrado – DCI, nova sigla que passou a 
definir o grupo que representava a Instituição, iniciou suas atividades 
em 03 de junho de 1982, existindo até 20 de maio de 1996.

Conforme os estatutos com data de 03 de junho de 1982: 

O Diretório Central Integrado na Fundação Alto Taquari de Ensino 
Superior, ou abreviadamente “DCI”, é sucessor da Associação 
Acadêmica do Campus Universitário de Lajeado, fundada em 13 
de maio de 1973 que fica extinta a partir da data da aprovação do 
presente Estatuto, com sede na cidade de Lajeado, Rio Grande do 
Sul, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, entidade máxima e 
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autônoma de representação e defesa do corpo discente de todos os 
cursos existentes e que irão existir na Fundação Alto Taquari de 
Ensino Superior, exercendo todos os poderes que lhe não sejam 
vedados em lei e no regimento interno (p. 01).

O DCI, diferente da Associação Acadêmica, que tinha como 
objetivo congregar os estudantes acrescentou em seus objetivos as 
palavras representação e defesa, demonstrando uma alteração política 
na entidade e refletindo o cenário nacional de redemocratização. Este 
estatuto foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 20 de 
abril de 1982, conforme o Estatuto DCI (p. 31).

Segundo Rogério Vilibaldo Wink (entrevista oral, 2010), 
presidente da gestão de 1984, o DCI tinha como objetivo defender 
os interesses dos estudantes, sempre lembrando que na época eram 
menos alunos, em torno de 700. Os estudantes queriam participar 
das decisões da futura universidade, desde o seu início, defendendo 
a ideia de que os alunos faziam parte da Instituição. Assim, achavam 
necessária a participação efetiva dos estudantes, por meio do DCI 
em todas as discussões e decisões a respeito da estruturação da 
universidade.

Além disso, o DCI participava ativamente de tudo que girava 
em torno da vida do aluno, desde discussão sobre o aumento da 
mensalidade a questões relacionadas ao transporte para chegar à 
Universidade. Este era o papel do DCI, que também promoveria 
atividades como sessões de cinema as sextas-feiras à noite, encontros 
para integração dos alunos e a realização do Musivale49 (Wink, 
entrevista oral, 2010).

Nas palavras de Wink (entrevista oral, 2010):

Nós queríamos participar das decisões e da construção da futura 
universidade, desde o início, certo, então, nós defendíamos que os 
alunos que fazem parte da Instituição estivessem atentos e presentes 
nos principais fóruns de decisão da antiga Fates, depois Univates. 
Por quê? Nós acreditávamos que, naquele momento se trabalhava 
com expansão da futura universidade e nós queríamos garantir a 
presença, em todos os fóruns, de decisão, a presença dos estudantes. 
Nos também participávamos das discussões sobre a mensalidade, 
orçamento, transporte dos estudantes, ou seja, aquilo que facilitava 
a vida dos estudantes. Também promovemos muitos eventos em 

49 O tema Musivale será abordado no capítulo seguinte.
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parceria com as Diretorias da Instituição, como o primeiro festival 
Musivale. Na época que foi lançado o vídeo cassete nós fazíamos 
sessões de cinema, em sextas à noite, compramos um vídeo cassete 
e uma Tv grande, então sextas à noite, depois da aula nós nos 
reuníamos no DCI, depois da aula e assistíamos filmes, porque não 
tinha muito acesso, muitas locadoras. De lá a gente se reunia para 
fazer festa pela região, a gente se deslocava para Encantado, Roca 
Sales, Teutônia, o DCI, na época se tornou um ponto de encontro. 
Porque naquela época era tudo próximo. Para entrar passava pelo 
DCI, para sair passava pelo DCI, então ali virava o ponto de 
encontro. Do lado tinha um barzinho com uma cafeteria. Era o 
ponto de encontro para tudo, para discutir problemas, para quem 
quisesses falar de política, para quem queria arrumar uma namorada, 
era para olhar um vídeo, para falar bem ou mal do professor. Uma 
experiência fantástica.

A década de 1980 foi um período de intensa atuação dos 
estudantes, exemplificadas pela gestão de 1984. No cenário político 
externo, a Univates participou de passeatas em prol das “Diretas 
Já” em Lajeado, inclusive trazendo a discussão para dentro do 
Câmpus. O palco para os discursos era a escadaria do Prédio 1, que 
era fechada para que os estudantes pudessem expor suas posições 
(Wink, entrevista oral, 2010).

Internamente, falando das questões relacionadas à Univates, a 
bandeira era estar presente na estruturação das bases da Universidade, 
ter representação em cada espaço de discussão. A intenção era de 
que para cada 10 professores tivessem três alunos presentes, mas 
conseguiram 25% (Wink, entrevista oral, 2010) de alunos presentes.

É importante destacar da entrevista de Wink (entrevista oral, 
2010) as considerações que faz a respeito da sua participação na vida 
universitária e no movimento estudantil, bem como da participação 
de outros colegas e da importância desse período na sua vida, além 
de deixar claro, qual, em sua opinião foi o principal legado do DCI, 
no tempo em que esteve na universidade: 

O DCE, vamos usar DCE hoje, mas na época era DCI, e as pessoas 
que estiveram envolvidas sempre estiveram presentes na construção 
das bases solidas da Univates, que esta ai. Quando a Univates fala 
em integração regional, quando fala na presença da comunidade 
dentro da Instituição, no poder, no comando, nos órgão de decisão, 
tudo isto foi construído com a participação ativa, não de lado, mas 
na linha de frente, de diversas pessoas, através da organização do 
DCE. […] Este é assim o principal legado e outro, que eu acho 
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extremamente importante, o fato de que […] a oportunidade de 
participar do movimento estudantil, mesmo na sua fase romântica, 
tinha uma causa, mas ela era romântica pelos meios, que a gente 
tinha para trabalhar, as causas eram muito fortes. Fez com que 
os estudantes que de uma ou outra maneira participaram deste 
movimento, tirassem canais de relacionamento, de contatos, muito 
fortes. Que ao longo, de sua vida pessoal e profissional, lhe abriram 
portas em todas as áreas de sua vida. Desenvolvimento profissional, 
relacionamentos pessoais, aberturas de oportunidades de negócios, de 
trabalho, de política. Todos aqueles, se você fizer um levantamento, 
eu estou falando mais até na década de 80, e isto vale antes. Se 
você olhar, diretor do DCE, presidente, todos os membros, você 
vai ver que são todas pessoas, que de uma ou outra maneira, estão 
bem, por causa deste envolvimento. Conseguiram ocupar espaços, 
nas suas atividades, nos seus relacionamentos, muito fortes no Vale 
do Taquari. Estão bem colocados. Eles de uma ou outra maneira 
treinaram isto no DCE. […] O DCE foi muito importante na vida, 
para uns mais, para outros menos. Para mim foi muito importante. 
[...] Foi extremamente importante [para mim]. Por quê? Primeiro 
lugar pela formação, não aflorou lá minha participação estudantil, já 
vinha isto da ULE, do movimento estudantil do segundo grau, não 
aflorou isto lá, mas moldou. Moldou minha liderança, eu aprendi a 
negociar, eu aprendi a criar canais de relacionamento e eu aprendi 
a evoluir como ser humano. Foi extremamente importante, foi 
estratégico e isto me abriu espaços profissionais.

As colocações apresentadas por Wink demonstram a forte 
atuação do DCI e o grau de envolvimento dos estudantes, que 
perceberam mudanças também no âmbito pessoal.

Wink conclui dizendo que “Foi um dos melhores períodos da 
minha vida. Eu fiz duas faculdades, uma foi o curso de economia e 
outra de relacionamento, de contato com as pessoas dentro do DCI. 
Sem sombra de dúvidas”. Isso mostra o nível de entrega dos agentes 
do diretório, que através de suas ações no movimento estudantil, 
conseguiram o respaldo dos alunos e professores.

As transformações que ocorreram na vida acadêmica, as 
mudanças que estavam acontecendo em âmbito nacional foram 
alterações que passaram a ser transformativas no meio social. Com a 
abertura política de pano de fundo, a maior cobrança por participação 
e transparência nos órgãos públicos contribuiu para esse maior 
envolvimento dos estudantes da Univates nas decisões tomadas pela 
Instituição.
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Essa conduta foi herdada pelas gestões posteriores, nas quais 
se percebeu esse comprometimento em manter a classe estudantil 
unida, agregando mais estudantes para o movimento e a participar 
do processo de decisões da Instituição.

Renato Hilgert (Entrevista escrita, 2010), presidente do DCI em 
1986, lembra que: “éramos estimulados a participar dos espaços de 
representação dos estudantes na estrutura da Instituição de ensino: 
o Conselhão (Consun), Departamentos, etc”. 

Apesar de manter a representação perante os órgãos oficiais da 
Instituição, a preocupação em manter um ensino e a formação de 
qualidade era uma constante na sua gestão:

Queríamos reestruturar o DCI – Diretório Central Integrado, diante 
da nova estrutura da FATES. “O estudante precisa ganhar espaço e 
integrar-se na luta pela universidade regional” declarei na posse no 
final de 1985. Também: por ensino cada vez melhor para a formação 
de profissionais competentes e participativos (Hilgert, entrevista 
escrita 2010).

Esses estímulos para a participação no movimento estudantil, em 
muitas ocasiões, partiam dos próprios professores. Hilgert (Entrevista 
escrita, 2010) diz: “professores como a Ivete Kist nos incentivavam 
para participação no movimento estudantil”. Em algumas situações 
esses professores apareciam como grandes figuras na formação dos 
estudantes, tinham visões diferenciadas, trabalhavam em outras 
instituições, com outras preocupações, acabavam influenciando de 
forma direta no engajamento estudantil e na organização do diretório.

Sobre essa participação do diretório temos um acontecimento 
que ilustra essa nova postura do diretório. Recuando um pouco, ao 
final do ano de 1985, aconteceriam eleições para a direção da Faceat. 
O professor Antônio Alair Schabbach, que estava no comando, pediu 
demissão, forçando novas eleições ainda no primeiro semestre do 
mesmo ano. Apresentaram-se três candidatos, professores Dinizar 
Becker, Adriano Strassburguer e a professora Marisa da Silva 
Martins Jaeger (Faleiro, 2009).

O processo já estava acontecendo, cada professor apresentava 
suas propostas e estavam em plena campanha quando aconteceu um 
fato curioso, nas palavras de Lazzari:

[...] A entidade representativa dos alunos, o DCI, assume a 
candidatura do Dinizar. O próprio presidente do Diretório passa em 



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates 85

todas as salas de aula fazendo campanha pró Dinizar. Isso foi muito 
complicado, rompia com uma tradição na casa de não usar a sala 
de aula para isso. Essa iniciativa espontânea do Presidente do DCI, 
talvez mais nos prejudicou do que ajudou no processo eleitoral. 
Ao não pedir autorização para passar nas sala de aula, nem para 
a comissão eleitoral, cria um constrangimento desnecessário, até 
um pouco pelo tom agressivo usado por ele na sua fala aos demais 
alunos (Lazzari, depoimento oral, 2007a apud Faleiro, 2009, p. 137).

A partir do fato comentado por Lazzari, pode-se inferir sobre 
um maior envolvimento do Diretório com as resoluções e decisões 
tomadas pela Instituição. Começou a se criar uma maior interação, 
participação e principalmente interesse nos trâmites e caminhos da 
Instituição por parte do diretório.

Esse comprometimento cresceu e culminou em 1986, no 
primeiro processo de greve realizado na Instituição. Deve-se antes, 
no entanto, contextualizar os fatos para melhor compreensão da 
participação dos estudantes.

A Instituição buscou nos municípios da região uma fonte de 
renda regular, para subsidiar e alavancar o seu crescimento. Porém, 
essas tratativas não obtiveram o êxito desejado. Internamente, houve 
a implantação do Plano de Pessoal e a contratação dos primeiros 
professores para atividades não incluídas anteriormente nos cálculos 
das semestralidades dos alunos (Faleiro, 2009).

Assim, o cálculo do reajuste das mensalidades precisava ser 
refeito, a fim de manter o mesmo padrão de reajuste aos professores. 
Na elaboração do orçamento para o ano de 1987 perdeu-se o 
equilíbrio entre receita e despesa (Faleiro, 2009).

Na negociação entre a Fates e os professores, vários destes se 
mostraram descontentes com as propostas de reajuste oferecidas, 
insistindo que a mantenedora deveria cumprir o seu papel de captar 
os recursos necessários para a remuneração do seu quadro de 
docentes. Não houve acordo, pelo que os professores decidiram pela 
greve (Faleiro, 2009).

Com as aulas suspensas, vários alunos deixaram de se deslocar 
à Instituição e, com um sistema ainda muito precário de transporte 
escolar, os ônibus deixaram de realizar essas linhas específicas, 
tendo como resultado a paralisação total das aulas (Faleiro, 2009).

O presidente do DCI, em 1986, era Renato Hilgert, que comentou 
uma das campanhas promovidas na sua gestão:
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Outra luta era por mensalidades menos onerosas. Em 1986, 
95% da receita da Fates vinha do bolso dos alunos. Em 1986 a 
semestralidade foi reajustada em quase 70%. Houve protesto, na 
forma de paralisação das aulas durante parte de uma noite. Os 
alunos não entraram em sala de aula e houve assembleia no saguão 
do Prédio 1. Foi um momento tenso. Nem todos os estudantes eram 
a favor do movimento, mas não houve incidentes (Hilgert, entrevista 
escrita, 2010).

Sobre esse mesmo episódio, Ney Lazzari igualmente comentou 
a partir da visão de professor e líder dos estudantes no movimento 
de greve:

Em 86, tem uma greve dos professores, que querem aumento 
de salário. Esta greve, fica um mês, fica dois meses e não sai do 
lugar, e não anda. E aí o que acontece, é que a Ione (Bentz), que é 
presidente da fundação, da mantenedora, chega uma hora que ela 
decide, não, não dá mais, tô caindo fora. Ela pede demissão, e eu 
estava no comando de greve dos professores, tinha um grupo que 
estava trabalhando. Ela pediu demissão e caiu fora. A gente também 
não queria isso, a gente se dava super bem com a Ione. Era uma 
figura nossa que estava na presidência, ela não aguentou e caiu fora. 
Assume o vice, com o tempo a mantenedora dá o aumento, não sei 
se era tudo que foi pedido, mas dá uma boa parte do aumento que foi 
pedido e por isso nós voltamos. Aíi, nós mandamos correspondência 
para todos os alunos, dizendo que nós já tínhamos voltado e que as 
aulas recomeçam dia tal e as mensalidades iriam aumentar 10%. 
Aí os alunos voltaram, e a Rosilene (Biveu Doehl) e o Delmar 
(Schmidt)50 como liderança, dizendo nós fizemos uma assembleia 
e nós não voltamos porque nós vetamos o aumento. […] (Lazzari, 
entrevista oral, 2010).

Assim, os discentes, liderados por alguns alunos que não faziam 
parte do diretório, auxiliados pelo DCI, decidiram, em assembleia, 
que não voltariam às aulas frente ao reajuste proposto. Lazzari 
continua:

E aí a greve continua, agora pelos alunos. Houve 20 reuniões, e 
eu me lembro que eu convidei a Rosilene e o Delmar para jantar 
e conversar, e eu achei que poderia fazê-los mudar de ideia em 
algumas coisas. Lembro que fomos jantar lá na barranca do rio. E 

50 Os alunos Rosilene Biveu Doehl e o Delmar Schmidt eram atuantes no meio estudantil, 
não participaram da nominata de 1986, porém Rosilene foi vice-presidente da gestão do 
DCI, em 1987, e Delmar era do Conselho Deliberativo da gestão do DCI, em 1985.
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várias coisas que achei, eu consegui mudar [...] Mas o que aconteceu, 
eles continuaram (Lazzari, entrevista oral, 2010) com a paralisação. 

Depois da renúncia da presidente da Mantenedora, assumiu 
Laurindo Dalpian, após rápida decisão dos conselheiros 
remanescentes nas negociações. Dalpian teve êxito em solucionar 
o impasse criado. Assim, os professores abriram mão, em parte, 
do valor proposto, e os alunos concordaram com o aumento das 
mensalidades (Faleiro, 2009).

Novamente recorremos a Lazzari para complementar as 
tratativas desse episódio:

Teve um aumento, mas acho que foi menos do que tinha sido 
anunciado e se deu um ultimato aos alunos, a aula começa segunda-
feira, o professor vai estar lá. [...] E os alunos voltaram, vieram 
para assistir a aula. Conclusão, neste tempo todo de greve, nós não 
conseguimos tudo o que queríamos e nem os alunos conseguiram 
tudo que queriam. [...] (Lazzari, entrevista oral, 2010).

Bersch da mesma maneira, recorda do episódio e comenta sobre 
a participação do professor Ney e das tratativas finais para resolver 
o impasse:

O Ney [Lazzari] era um recém-egresso, era um guri recém-formado 
na faculdade e ele era jovem mesmo, porque, ele vinha do segundo 
grau. Do ensino médio foi direto para faculdade e já era professor. 
Então ele tinha linguagem dos alunos, quase da mesma idade deles 
e ele ajudou muito o Laurindo [Dalpian]. E houve este acerto, que 
os professores abririam mão de uma pequena fatia e os alunos 
aceitariam pagar. Pagar mais. Então o motivo da greve dos alunos 
ficou amenizado, os professores já tinham acertado antes [...] foi só 
divulgar pela radio. Começaram as aulas no mesmo dia, os alunos 
voltaram a circular e foi um susto que a Instituição passou (…) 
(Bersch, entrevista oral, 2010).

Desse episódio conturbado, percebeu-se um saldo positivo em 
relação ao diretório e ao alunado em geral. A Instituição percebeu 
que os alunos também tinham voz ativa e faziam parte das decisões 
a serem tomadas. Antes, as discussões eram totalmente internas, e, a 
partir daquele momento, deviam ser pensadas em como isso afetaria 
o cotidiano dos alunos e como eles iriam responder.

Porém, esse maior engajamento no movimento estudantil 
passou por algumas dificuldades nos anos seguintes. Algumas 
gestões não conseguiram repetir a movimentação de antes. Às vezes, 
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isso se evidenciava pela falta de recursos humanos disponíveis para 
tal organização.

Na seguinte passagem do Livro de Atas do diretório, evidencia-
se o exposto:

Rosilene [Biveu Doehl, Presidente na gestão 1987 e 1988] faz uma 
explanação das atividades desenvolvidas no decorrer de 1988, 
enfatizando aspectos relacionados à conquista de espaços pelo 
movimento estudantil dentro da Instituição. No primeiro semestre 
todo um trabalho fora realizado neste sentido. Já no segundo 
semestre de mil novecentos e oitenta e oito, devido à falta de 
recursos humanos e materiais, os trabalhos andaram de uma forma 
muito lenta (Livro de Atas nº 2, 1988 a 1999, p.1).

A movimentação estudantil liderada pelo diretório continuou 
com a função de atrair mais alunos, para uma maior participação nas 
ações desenvolvidas pelo DCI. Porém, a falta de iniciativa por parte 
dos próprios integrantes da nominata acabou desestimulando a busca 
por novas conquistas.

As primeiras gestões do início da década de 1990 estavam 
comprometidas com a reestruturação do espaço do DCI. Promoveram 
atividades de integração, procurando envolver os estudantes com o 
movimento estudantil num sentido mais social.

Procuraram confeccionar carteirinhas estudantis que renderiam 
desconto em lojas da região. Promoveram bailes e festas, bem como 
venderam material com a marca do DCI, como mochilas e pastas. 
Organizaram a semana dos “bixos” com suas devidas atividades 
culminando com a Festa dos Bixos. Reorganizaram o jornal do 
diretório, como espaço de interlocução entre diretório e estudantes 
e procuraram estar envolvidos com a direção da Instituição 
promovendo reuniões entre as mesmas. As pautas constantes nessas 
reuniões tratavam principalmente sobre a discussão dos preços das 
mensalidades, além de as atenções serem voltadas para a participação 
de membros do diretório nos órgãos da Instituição, como pode ser 
visto no Livro de Atas do DCI: “… Foi discutido sobre a possibilidade 
de representação discente no Conselho Diretor da Fundação de 
Ensino Superior-FATES, quando um membro ficou responsável pelo 
assunto, dispondo-se a procurar as vias necessárias para tal...” 
(Ata nº 191/90, p. 7).
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O início dos anos 1990, igualmente, foi marcado por uma 
mudança no pensamento estratégico da Univates quanto ao seu 
crescimento. As tratativas com os municípios da região do Vale do 
Taquari, para esses subsidiassem de forma permanente o crescimento 
da universidade, não dava o resultado esperado. Para tanto, era 
necessária uma mudança nas fontes que captavam os recursos. Quem 
ilustra essa passagem é Lazzari, ao comentar que: 

(…) quando aquele nosso discurso dos anos 1980 de que o 
investimento deveria vir do setor público, nós fomos mudando e, 
nos anos 90, não só mudamos o discurso, mas a prática: também o 
investimento deve vir do bolso do aluno, não tem outro jeito. Essa 
talvez tenha sido uma das descobertas mais dolorosas, [pois] ela 
exclui da Universidade quem não tem dinheiro […]. É o início do 
fim do romantismo […] (Lazzari, 2007a, depoimento oral apud 
Faleiro, 2009 p 176).

Assim, criaram-se comissões permanentes de negociação, nas 
quais o Diretório Acadêmico participava junto da Instituição nos 
valores que seriam repassados às mensalidades.

No livro de Atas do DCI na Ata n. 17/92, consta a preocupação 
do diretório com a questão das mensalidades, sendo que “O Conselho 
Superior Acadêmico e Administrativo formou uma comissão para 
viabilizar a implantação de um sistema de bolsas de estudo para 
alunos prestes a desistir da FATES por falta de recursos”. Essa 
situação mostrou que as mensalidades estavam aumentando e que 
alguns alunos não tinham condições de continuar seus estudos, sendo 
necessária uma medida que pudesse solucionar o impasse.

O diálogo entre Instituição e diretório continuou nesse período de 
inflação e de reajustes constantes. Essas negociações são percebidas 
na ata do DCI:

[...] foi exposto o assunto sobre as mensalidades, sendo que a 
Fundação Alto Taquari de Ensino Superior (FATES) mandou 
proposta para iniciarem-se as negociações. O diretório achou abusiva 
a proposta e resolveu reunir representantes de cada turma para que a 
FATES na pessoa do professor Ney José Lazzari pudesse expor com 
mais clareza os motivos pelo qual a FATES estaria aumentando as 
mensalidades (Ata 002/94 p. 24-25).

O professor Ney Lazzari, da mesma maneira, recorda dessas 
negociações, nas quais nem sempre o clima foi ameno. As duas 
partes defendiam seus interesses, porém esse processo é saudável 
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dentro de uma postura democrática praticada pela Instituição com 
os seus maiores interessados. Lazzari, comenta: “Teve muitas 
reuniões com aluno nas quais o Roque e eu tivemos que ouvir o 
que não precisávamos; tivemos que engolir em seco […]. Os alunos, 
naqueles embates, […] estavam também fazendo seu papel, assim 
como nós...” (Lazzari 2007b, depoimento oral, Faleiro 2009).

As atividades de negociação passaram para uma esfera maior 
com o passar do tempo. Além das preocupações com as mensalidades 
e de situações internas da Instituição, o diretório continuou a 
participar de encontros estudantis nos âmbitos estadual e nacional. 
Essas atividades influenciaram diretamente na política estudantil.

Conforme Atas do diretório, percebem-se as nomeações de 
estudantes que participaram dos encontros nacionais e estaduais, 
representando os interesses das universidades privadas e mantendo-se 
atualizados com as negociações das entidades maiores, como União 
Estadual de Estudantes - UEE e a União Nacional do Estudantes - 
UNE. Essas atividades apresentaram algumas influências diretas no 
diretório, incluindo a transformação na denominação da entidade.

2.1.4 Diretório Central de Estudantes – DCE

Nesse contexto, em 1996, o DCI, passou por reformulação, 
conforme atas nº 010/96 e 011/96, nas quais foi aprovada a mudança 
dos estatutos pelos alunos da Faceat e Feclat e sua denominação foi 
alterada para Diretório Central dos Estudantes – DCE, sigla usada 
até hoje (2012) (Livro de Atas nº 2, 1988 a 1999, p.34v-36).

Segundo os estatutos, com data de 20 de junho de 1996, p. 01:

O Diretório Central Integrado – DCI, fundado em 03 de junho de 
1982, com sede na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, é uma 
entidade civil, sem fins lucrativos, entidade máxima e autônoma 
de representação e defesa do corpo discente de todos os cursos 
existentes e que irão existir na Fundação Alto Taquari de Ensino 
Superior – FATES, exercendo todos os poderes que não lhe sejam 
vedados em lei e no regimento interno, a partir da data da aprovação 
da presente Alteração Estatutária passa a denominar-se Diretório 
Central de Estudantes – DCE. 

Alterou-se o nome da entidade de representação dos alunos, 
pois antes o nome Diretório Central Integrado – DCI - tinha essa 
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denominação em virtude das duas faculdades que existiam - Faceat e 
Feclat, sendo que o “integrado” representava ambas.

Nesse mesmo período, a Instituição também estava mudando 
sua sigla. As duas faculdades existentes, a Feclat e a Faceat, foram 
integradas em 1996, passando a existir a Unidade Integrada Vale do 
Taquari de Ensino Superior – UNIVATES, desde 1997. A partir de 
1999, passou a ser Centro Universtário UNIVATES.

Outra mudança significativa nesse período foi a criação dos 
Diretórios Acadêmicos dos cursos. O DCE passou a estimular 
a criação das representações dos cursos de graduação. No ano de 
1996, foram criados os primeiros 9 DAs, a saber: DA Biologia, 
DA Ciências, DA Matemática, DA Pedagogia, DA Economia, DA 
Letras, DA Ciências Contábeis, DA Administração e o DA Comércio 
Exterior.

O DCE igualmente realizou intercâmbio com estudantes de 
outras universidades, buscando conhecer a realidade acadêmica em 
outras Instituições e apresentando a realidade local. Os intercambistas 
visitavam fábricas e empresas da região e, à noite, assistiam à 
aula com os demais acadêmicos. Assim, realizou-se o Primeiro 
Intercâmbio Universitário da FATES, coordenado pelo DCE. Essa 
atividade ficou registrada em Ata:

[...] uma reunião festiva em homenagem ao intercâmbio internacional 
entre entidades estudantis do curso superior coordenado pelo 
Diretório Central de Estudantes, que teve a presença dos acadêmicos 
Leonardo Kuhl e Cláudio Cossi de Comércio Internacional da 
Universidade de Concepcion del Uruguay da província de Entre Rios 
da Argentina, o acadêmico Carlos D’Orey de Portugal, atualmente 
estudando Ciências Econômicas e Políticas na Universidade de 
YORK na Inglaterra e os acadêmicos da FATES (Ata 020/96, p.39).

Com o passar do tempo, percebeu-se uma distância maior entre 
DCE e direção da Univates. Em uma reunião realizada entre os 
dois órgãos, registrada em Ata, apareceu a tentativa de um maior 
comprometimento entre as duas partes para tratar de assuntos de 
interesse acadêmico e, até mesmo, na organização de atividades 
festivas (Ata 011/97, p. 45).

Essa situação pode estar relacionada a uma maior autonomia do 
diretório sem a necessidade de parceria com a Instituição, visto que 
o DCE sentia-se preparado para assumir responsabilidades ou, até 
mesmo, por postura ideológica, não precisava de aval institucional.
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Porém, ao mesmo tempo, as atividades propostas pelo diretório 
não iam mais tanto os universitários, e o que se refletia na direção 
da entidade representativa dos alunos, conduzida sem grande 
entusiasmo.

No ano de 1999, o DCE foi presidido por Cíntia Agostini, após 
uma eleição com três chapas concorrentes. Os debates e as campanhas 
foram intensos, mostrando que novamente havia interesse pelo 
diretório e na luta pela defesa dos interesses dos estudantes.

Nas primeiras reuniões registradas em Atas, já se percebe um 
comprometimento em participar das diversas instâncias da Univates:

[...] para o Conselho Superior Acadêmico e Administrativo indicou-
se os nomes de Carlos Menta Giasson e o nome de Jardel Dresch. 
Para o conselho de Ensino Pesquisa e Extensão a indicação da 
Titular Cíntia Agostini e da suplente Marina Simone de Oliveira. 
Quanto à Comissão de Crédito da Univates, indicaram-se os nomes 
de Rodrigo Moreira César e de Cristiano Daltrozo (Ata 008/99).

Constam em atas do diretório uma averiguação de possíveis 
irregularidades em relação a gestões anteriores no diretório: “em 
algumas verificações constatou-se irregularidades nas contas 
do DCE, que só serão divulgadas depois de comprovadas (Ata 
009/99)”. Assim o DCE mostrou comprometimento com as finanças 
da entidade e ainda teve a responsabilidade de proteger os acusados 
até o entendimento do caso.

Em 2001, o DCE criou uma forma de remunerar os seus filiados, 
DAs. As verbas obtidas pelo diretório eram oriundas de taxas fixadas 
nas matrículas dos alunos, descontadas na primeira mensalidade de 
cada semestre. Para tanto, o DCE estipulou que 20% da arrecadação 
de cada curso seria repassado ao respectivo DA e mais 30% seria 
destinado aos diretórios para execução de projetos, sendo esses 
avaliados pelo DCE por meio de parecer favorável ou negativo a sua 
conclusão.

Percebe-se que o DCE diluiu-se proporcionalmente sua receita 
aos respectivos afiliados, dando a esses maior autonomia nas 
atividades de seus interesses, constando essa alteração no estatuto.

A alteração estatutária ocorreu em 2001, “Estatuto Social 
alterado conforme aprovação da Assembleia Geral Extraordinária 
ocorrida aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e um” 
provavelmente para adequação da legislação (Estatuto, 2001).
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Já no ano de 2002, o câmpus da Univates presenciou um ato 
de protesto contra o aumento de matrículas. No dia 29 de outubro 
de 2002, o pátio em frente ao Prédio 1 serviu de palco para a 
manifestação.

A inquietude do DCE e alunos referia-se à cláusula que 
consta no requerimento de matrícula que deve ser efetuada de 04 
a 09 de novembro que expõem o seguinte: “Parcelas Reajustadas: 
o contratante pagará os créditos em 06 (seis) parcelas, calculadas 
com base no crédito-aula acima, acrescido do reajuste, de acordo 
com a planilha de custos de 2002, elaborada pela Fuvates, conforme 
Lei Federal 9.870, de 23/11/1999, Decreto 3274, de 01/12/1999 e 
respectivas alterações, cujos valores serão divulgados até o final de 
dezembro/2002” (Alunos..., 2002b, capa). 

Assim, os estudantes deviam se matricular nas disciplinas do ano 
seguinte sem saber o percentual de reajuste, que seria definido após 
a matrícula já efetuada. Isso causou um descontentamento por parte 
do diretório, que optou por uma paralisação das aulas convocando 
todos os seus associados para uma discussão sobre o tema num tom 
de manifestação.

Aproximadamente mil estudantes participaram da atividade, e 
exigiram a presença do Reitor para prestar maiores esclarecimentos. 
A manifestação se deslocou do Prédio 1 até o Prédio 3, onde o Reitor 
estava reunido com lideranças locais. Os alunos demonstravam 
ânimos exaltados, razão pela qual a reitoria até pensou em protelar o 
encontro entre as partes. Mas, atendendo aos insistentes pedidos dos 
alunos, reuniu-se com eles no auditório do Prédio 7.

O Reitor Ney Lazzari ouviu as colocações dos estudantes, 
que manifestaram sua incapacidade em pagar os reajustes, já que 
não teriam aumento salarial. Outros desabafaram que praticamente 
deixavam todo o seu ordenado para as mensalidades (Alunos..., 
2002b, capa).

Segundo o jornal O Informativo, o Reitor esclareceu que achava 
saudável a manifestação, porém, teriam outros meios de realizá-
la. Também esclareceu, que os reajustes eram firmados conforme 
a inflação, e previstos em lei e, além disso, a Universidade teria 
investido na construção de prédios e laboratórios, investimento que 
não havia onerado as mensalidades (Alunos..., 2002a p 13).
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Essa manifestação alterou os procedimentos internos de 
comunicação entre Instituição e DCE. Nas palavras de Lazzari: 

Depois disso, foram feitas muitas reuniões aqui dentro para saber 
onde nós erramos... a gente identificou [que] era a relação com 
os alunos, a comunicação com os alunos foi interrompida. Então 
a gente instituiu, um fim de semana por semestre, com os DAs e 
DCE, no qual a Reitoria dedica o dia inteiro para conversar (Lazzari, 
entrevista oral 2010). 

Lazzari ainda complementa:

a gente instituiu um encontro por semestre com o Diretório, a 
última sexta-feira do mês, às 18 horas, quando se realiza uma 
reunião da Reitoria com o DCE. A pauta é feita uma semana antes. 
Nós instituímos aqueles lideres por turma, fazemos uma reunião 
semestral também, resolvendo , trocando informação. Tudo isso 
por consequência daquele movimento, que a gente se deu conta 
que faltava comunicação da Reitoria com os alunos. E como nesses 
encontros com o DCE e os DAs, ... a gente tem percebido é uma 
postura construtiva, o aluno dizendo para nós: Professor mas se 
aquela coisa em vez de ser assim fosse assado não era melhor?, e, às 
vezes é melhor, e isto temos ouvido muito dos alunos. Então a gente 
construiu uma relação próxima do DCE e a gente tem tido retorno 
nesse sentido também (Lazzari, entrevista oral, 2010). 

Uma manifestação legítima do diretório, defendendo seus 
interesses e de seus associados resulta num canal de comunicação 
mais intenso entre reitoria e a representação dos alunos.

No ano de 2005, percebeu-se a tomada de uma nova postura 
frente à representação máxima dos estudantes no cenário da Univates. 
O presidente Junior Eckert (eleito presidente nas gestões de 2005, 
2006 e 2007) apresentou uma proposta de composição de nominata 
sem a presença de estudantes que forem funcionários da Instituição, 
pensando que assim teriam mais liberdade para expressar suas 
convicções, sem que a relação empregado/empregador interferisse 
nas negociações. 

Nas palavras de Eckert:

Ao ingressar na Univates não participei diretamente das entidades 
(DCE, DAs), mas auxiliava no que podia o Diretório Acadêmico 
de Direito, mas ainda bem distante de qualquer interferência. No 
ano de 2004, o DCE, assim como a maioria dos DAs na Univates 
não tinha uma atuação forte em prol do movimento estudantil. O 
DCE era uma entidade que estava aparelhada e contava com uma 
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estrutura física enorme, porém não desempenhava o seu potencial de 
reivindicação dos estudantes. Nesse contexto, formamos um coletivo 
de estudantes, ligados a diversos cursos e DA’s, que entendiam ser 
necessária a constituição de uma política voltada aos interesses dos 
estudantes, que não fosse atrelada à Instituição Univates, já que 
naquele período havia integrantes que trabalhavam na Univates, e 
como funcionários ficavam “amarrados” para fazer determinadas 
defesas. Uma das nossas diretrizes de campanha da época foi de não 
termos funcionários da Instituição ligados diretamente à nominata 
da diretoria, não que não tínhamos apoiadores neste campo, pelo 
contrário, muitos desses trabalharam e possuíam uma dimensão 
política maior que vários integrantes que formavam a diretoria 
oficial (Eckert, entrevista escrita, 2010).

O objetivo do DCE, naquele período, foi inicialmente fortalecer 
e reativar os espaços de participação dos estudantes, trazendo a 
base para dentro do DCE por canais que propiciassem a sua voz. 
Entre as principais reivindicações estavam o custo da mensalidade, 
e melhoria nas condições de alguns cursos. Existia um processo que 
rumava à extinção de alguns cursos ligados à licenciatura como o 
de História e o de Letras. A partir disso, o DCE juntamente com a 
Reitoria, buscou soluções, como a criação de um novo modelo de 
financiamento (Eckert, entrevista escrita, 2010).

O DCE apostou muito na formação de lideranças, através de 
cursos, e abertura de novos espaços. Foi realizado o 1º autopasseio 
na entidade, reativado o jornal Poder de Voz, que havia sido extinto, 
criado o site, construído parcerias com a Univates para eventos 
esportivos, culturais e acadêmicos. Os DAs tiveram uma política de 
independência e aumento no valor de repasse de recursos (Eckert, 
entrevista escrita, 2010).

Perante a representação nacional, o DCE era reconhecido pela 
UNE, mas não havia diálogo e articulação com a entidade nacional. 
O DCE buscou uma aproximação com a central de estudantes. No 
âmbito gaúcho, realizou-se, em conjunto com outros DCE’s no 
estado, uma articulação que culminou mais tarde na criação de uma 
nova União Estadual de Estudantes. Além disso, participou dos 
congressos nacionais da entidade, bem como dos conselhos gerais de 
base, eventos para os quais sempre foi encaminhado representante.

Nas palavras de Eckert as principais ações do DCE, nas suas 
três gestões, seriam:
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Diminuição da mensalidade, mudanças nas políticas municipais que 
impactavam na vida dos estudantes, especialmente a do transporte 
escolar (Movimento Meia Passagem). A ampliação do financiamento 
estudantil, construção de parcerias que viabilizassem a formação de 
nossos estudantes. A manutenção de fotocópias a preços baixos, 
inclusive subsidiados aos estudantes. O fortalecimento dos DAs, 
maior investimento da Univates em ações e políticas que beneficiasse 
a comunidade regional, especialmente as de caráter social. A festa 
dos bixos e o trote solidário também foram ações realizadas, sendo 
que as festas sempre buscaram ter a bebida a preços acessíveis 
(Eckert, entrevista escrita, 2010).

A organização dessas ações estavam articuladas a professores, 
acadêmicos e funcionários da Univates. Eckert (2010) enfatiza que 
“isso propiciava que pudéssemos traçar políticas de ações amplas, 
que tivessem aceitação e contasse com o respaldo da categoria”. 
O DCE tomou uma postura de articular suas decisões e seus 
planejamentos, consultando todas instâncias da Instituição, dando 
voz a esses personagens, escutando suas posições para melhor 
adequar seus projetos.

Outra característica que se percebe, são as boas relações com 
a Reitoria da universidade. Novamente recorre-se a Eckert para 
expressar esse convívio:

Nossa relação com a reitoria da Univates sempre foi de respeito, 
mas independência quanto às opiniões. Nos Conselhos Internos e 
nas reuniões, o acirramento entre a entidade e a Univates/Fuvates 
era intenso, permeado por uma pauta de reivindicações enormes. 
Porém, a relação fora destes espaços sempre foi permeada pela 
amizade e compreensão de ambos os lados. Sem o apoio do reitor 
Ney Lazzari e de alguns coordenadores de Centros e cursos, 
muitas ações/políticas não seria alcançadas, mas sem a posição 
firme do DCE muitas ações também não aconteceriam no Centro 
Universitário (Eckert, entrevista escrita, 2010).

Essas tratativas de proximidade com a reitoria vêm desde 
gestões passadas para as mais atuais, inclusive algumas avançaram, 
criando mais vínculos entre as representações.

A presidente do DCE, Diane Sordi, gestão de 2010, complementa:

Temos liberdade para dialogar e questionar e sempre buscamos o 
consenso ou entendimento de todas as pautas. Realmente a realidade 
de relacionamento que qualquer estudante desta Instituição tem com 
a Reitoria é algo fora do comum (Sordi, entrevista escrita, 2010).
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Apesar do bom relacionamento com a Reitoria e a facilidade em 
discutir pautas, o DCE da Univates constantemente busca uma maior 
participação dos estudantes.

O ex-presidente do DCE, Tiago Guerra, gestão 2009, comenta 
sobre o tema no Editorial do Jornal Poder de Voz (n. 13, mês 6, Ano 
2009), emitido pelo diretório. 

Guerra (2009), observa que sempre foi crítico às demais 
gestões quanto ao desenvolvimento de projetos e ao andamento dos 
trabalhos, porém, após estar na condição de presidente do diretório 
algumas situações fizeram com que repensasse seu posicionamento:

Tivemos milhares de ideias, desenvolvemos muitas delas, mas 
vemos muitas mais se dissolverem pelo ar, pelo simples fato de 
não ter o número de pessoas necessárias para dar andamento a estes 
projetos... Estamos numa Instituição com mais de 10.000 alunos e 
vemos dificuldades em juntar uma dúzia destes para trocar ideia e 
dar rumo a nossas ações. Onde está a vontade de mudar o mundo 
que tanto se encontrava nos estudantes? (Editorial, 2009, p. 2).

Diane Sordi (gestão 2010), na Coluna do DCE de novembro 
de 2010, aborda o tema do envolvimento dos estudantes. Segundo 
Sordi (2010),

Como explicar a apatia de uma juventude que pintou a cara, saiu 
às ruas e depôs um presidente? Como comparar a atuação de um 
movimento que já lutou contra um regime militar, ditadura e que 
exigiu Diretas Já com uma movimentação de cliques revoltados e 
tuitaços? O tema juventude e liderança nos remete, diretamente, 
ao tema cidadania e participação do jovem na tomada de decisões, 
reflexos sobre o papel de cada um no avanço e desenvolvimento da 
sociedade não inclinando à política partidária, mas, sim, à política 
que se faz necessária para o convívio em sociedade e sua evolução. 
Os jovens devem perceber que a política pode ser aperfeiçoada 
pela participação efetiva e que os valores éticos e morais devem ser 
repassados para todas as gerações. Apatia e ceticismo não tem a cara 
da juventude! Entendemos que o trabalho de liderança, iniciado no 
ambiente escolar/acadêmico, é primordial para que se desenvolva 
uma juventude participativa, ativa, comprometida! Hoje, o trabalho 
realizado pelo Diretório Central de Estudantes (DCE) da Univates, 
que é a representação máxima dos estudantes dentro da Instituição, 
procura fortalecer as bases das lideranças dentro de cada curso 
e expandi-las além da sala de aula, para o desenvolvimento do 
estudante e da comunidade. Atividades simples como o trote 
solidário na volta às aulas, visitas às entidades assistenciais da 
região, participação dos estudantes nos núcleos regionais, estaduais 
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e federais de suas áreas acadêmicas, participação do Diretório 
Central na reconstrução da União Estadual de Estudantes (UEE/
RS) e na União Nacional de Estudantes (UNE) buscam resgatar o 
espírito de interação dos jovens com a sociedade, proporcionando 
espaços para a participação de nós, jovens, nas decisões dentro da 
nossa Instituição, do nosso município e do país. Portanto, é preciso 
participação efetiva, mostrar trabalho, mobilizar, pois apenas criticar 
não basta. Afinal, a juventude de hoje é a peça-chave para criar uma 
sociedade melhor no futuro. É necessário que os jovens participem 
mais da gestão de sua escola, de sua universidade, do seu município, 
realizem ações coletivas no bairro e ensinem a outras pessoas que 
temos responsabilidade pelo que acontece na esfera pública. Isso já 
é um grande começo. O que não podemos é ficar de braços cruzados 
(Juventude..., 2010) JUVENTUDE e liderança. Coluna do DCE. 
Caderno Pelo Campus. O Informativo. 22 nov. 2010, p.3 

Outra questão importante, enfatizada por Sordi, é que o DCE, em 
sua gestão, fez valer um dos artigos do estatuto que rege o diretório, 
que é tornar essa representação apartidária. Essa constatação está 
presente em uma das Atas de 2009:

O DCE vai participar da construção da nova entidade estadual de 
estudantes. Diane comentou os assuntos discutidos na reunião do 
CEEG que ocorreu em Porto Alegre, no dia dezenove, no qual a 
mesma foi representando o DCE Univates. Ficou determinando 
que nossa gestão permanecerá com caráter “apartidário”, conforme 
estatuto que rege nossa entidade (ATA/006/DCE/2009).

Quanto ao seu envolvimento e interesse no movimento 
estudantil, Sordi responde:

Nesta época, como citei anteriormente estava apática ao movimento 
estudantil, porém, como bagagem da minha adolescência trouxe 
o interesse por política e não por partidarismo. Defino-me como 
uma pessoa crítica às políticas impostas, sabendo discernir o bom 
do ruim, o real do utópico. A política que eu me envolvi até hoje é a 
estudantil, não-partidária (Sordi, entrevista escrita, 2010). 

A ex-presidente entende que a política estudantil é válida e 
necessária, porém não precisa necessariamente estar ligada a partidos 
políticos.

O objetivo de atrair os estudantes para o movimento estudantil 
é antigo, pois várias gestões enfrentaram esse dilema. Na resposta de 
Sordi, quanto às metas de sua gestão, enfatiza que uma das principais 
funções era: “Aproximar os estudantes do DCE, tornar o DCE um 
reduto dos estudantes, aproximar os acadêmicos da UNIVATES das 
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lutas por regularização do ensino nas Universidades Comunitárias” 
(Sordi, entrevista escrita, 2010).

A política de incentivo na criação de DAs fez parte dessa 
iniciativa de aproximar os estudantes do movimento estudantil. 
Diferente de quando criou-se o DCI, em 1982, cuja intenção era ter 
um diretório geral que abrangesse todos os cursos da Instituição, hoje 
a ideia é exatamente o contrário, pois a pulverização do diretórios 
torna a aproximação com o movimento mais efetiva.

O DCE conta hoje (2012) com 27 Diretórios Acadêmicos, 
numa totalidade de 41 cursos de graduação, sendo eles: DA de 
Administração (Taylor & Fayol); DA de Arquitetura e Urbanismo 
(Darquirb); DA Biomedicina; DA Biologia; DA de Ciências 
contábeis (DACC); DA de Ciências Exatas (Mundo Relativo); DA 
de Comunicação Social; DA de Design de Moda; DA de Design 
(gráfico e produto); DA de Direito (Jusvale); DA de Educação Física 
(Athos Prinz Falckembach); DA de Enfermagem; DA de Engenharia 
Ambiental (Daesa); DA de Engenharia Civil; DA de Engenharia 
de Controle e Automação; DA de Engenharia da Computação e 
Sistemas de Informação – Dati; DA de Engenharia de Produção; 
DA de Engenharia Mecânica; DA de Farmácia; DA de Fisioterapia; 
DA de História (Tebiquari); DA de Letras; DA de Nutrição; DA 
de Pedagogia (Paulo Freire); DA de Psicologia; DA de Relações 
Internacionais; DA de Química Industrial (Daquin).

Da mesma maneira, entre os meios de fortalecer a aproximação 
do diretório com o estudante, o DCE passou a manter suas portas 
abertas nos três turnos do dia. Para isso conta com o apoio dos 
integrantes da nominata, somados à contratação de funcionários para 
melhor atender os seus associados.

A gestão da diretoria do DCE de 2011 e 2012, presidida por 
Carlos Augusto Portela, procurou seguir e ampliar a integração entre 
alunos e diretório, as ações de entretenimento, a participação em 
congressos do movimento estudantil, o oferecimento de cursos e a 
participação nas decisões internas da Univates (Portela..., 2010).

Segundo Portela, 

Ao tomarmos posse em Dezembro de 2010, já tínhamos entendimento 
de que o DCE Univates encontrava-se em uma situação muito melhor 
do que se encontrava há alguns anos. Tivemos muitas mudanças e 
revoluções nesta gestão! No que diz respeito a estrutura da entidade, 
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já tivemos mudanças nos últimos dois anos para melhor atender 
nosso estudantes. Saímos de uma sala simplesmente administrativa 
e transformamos em um ponto de encontro de várias tribos. Na área 
de comunicação fomos destaque! Transformamos o DCE Univates 
em umas das entidades mais lembradas pelos estudantes no ano 
de 2010, aderindo a todas as redes sociais e usufruindo delas para 
divulgarmos as nossas atividades e interagirmos com os estudantes 
da Instituição e comunidade em geral. Conseguimos via Jornal O 
Informativo, um espaço de divulgação semanal de atividades do 
Diretório Central, atividades envolvendo os estudantes e atividades 
relacionadas ao Movimento Estudantil. O site www.univates.br/
dce, passou por uma reorganização onde os estudantes passaram 
a ter acesso ao guia de convênios, com descontos para estudantes 
portadores da carteirinha estudantil, contando com mais de 100 
convênios (e esse número não para de crescer!). O relacionamento 
com os Diretórios Acadêmicos é um [ponto] muito positivo! 
Estamos tendo reuniões onde contamos com presença de 90% 
da representação dos Deparamentos Acadêmicos dos Cursos, 
promovendo debates calorosos e com qualidade sobre disciplinas 
institucionais, Plano Diretor e Auxilio a viagens. O DCE também 
é Cultura! Várias atividades organizadas e elaboradas pelo 
departamento cultural, como a participação no espetáculo Tholl, 
quarta-cultural, trote dos bichos e atividade de páscoa no orfanato 
Amam. O DCE hoje é um lugar efervescente!!! Todos os dias temos 
atividades e os estudantes vão DCE para algo além de pegar um 
pirulito ou tirar xerox. Isso é uma mudança grande de paradigma. 
Saímos de um período obscuro e parado no tempo, para gestões que 
defendem os estudantes e luta junto com eles (Editorial, 2011).

Por meio da “Coluna do DCE”, no Jornal O Informativo, a 
diretoria da entidade busca incentivar o envolvimento e a valorização 
do estudante na sociedade. 

Em reportagem do dia 10 de outro de 2011, intitulada “A 
força dos estudantes”, a diretoria do DCE, colocou que a juventude 
brasileira somava 50 milhões de pessoas. Nunca antes, em parcela da 
população foi tão representativa. É preciso que a juventude perceba 
sua força, sua capacidade de reivindicação na mudança das políticas 
públicas direcionadas ao seus interesses e necessidades (A força..., 
2011).

O final do ano de 2011, marcou novamente de forma significativa 
a história do DCE, demonstrado que, mesmo às vezes parecendo 
adormecido, os estudantes mobilizam-se em prol de uma luta comum. 

http://www.univates.br/dce
http://www.univates.br/dce
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Da mesma forma, transformações políticas em âmbito mundial 
tiveram sua organização realizada pela internet, como no caso do 
Egito em 2011. Assim o DCE da Univates, após receber diversas 
manifestações de desagrado quanto ao provável reajuste da 
mensalidade, a ser praticado para o ano 2012, lançou uma campanha 
nas mídias sociais, chamando os alunos a participarem dessa 
discussão (Alunos..., 2011, Começa..., 2011).

O uso dessa ferramenta mostrou a força do DCE, que culminou 
em uma reunião entre DCE, DAs e demais estudantes, no dia 16 de 
novembro de 2011. Nesse encontro, ficou decidido que, no dia 23, 
haveria uma manifestação no câmpus de Lajeado (Alunos..., 2011, 
Começa..., 2011).

Após a reunião, os estudantes fixaram cartazes pelos corredores 
da Instituição com as seguintes palavras “Aumento das mensalidades 
na Univates? Não curto”, utilizando-se de um instrumento comum de 
redes sociais, no que os usuários podem ou não “curtir” comentários 
e ações de outras pessoas (Alunos..., 2011, Começa..., 2011).

A mobilização agregou os estudantes que realizaram uma 
caminhada ao som das batidas em latas e instrumentos de percussão, 
além de cartazes enfáticos contra o reajuste. A movimentação 
começou em frente ao Prédio 16, seguiu pela Rua Avelino Tallini, 
em direção ao Prédio 1. Em seguida, os estudantes reuniram-se no 
anfiteatro do Prédio 9, onde realizaram uma plenária com debates 
(Batida..., 2011). 

A manifestação e as reuniões entre DCE e Univates, tiveram 
efeito e, segundo notícia veiculada no site da Univates, no dia 09 
de dezembro de 2011, o reajuste das mensalidades ficou acertado 
em 8,8%, o menor do estado entre as instituições de ensino superior 
(Conversas..., 2012).

Na mesma notícia, tem-se o depoimento dos representantes do 
DCE, como segue.

Para o presidente do DCE, Carlos Augusto Portela, a questão das 
mensalidades é uma luta histórica do Diretório. “Desta vez, usamos 
as redes sociais e o manifesto, o que influenciou nessa decisão de 
reduzir o índice de reajuste”, observa ele, destacando que a formação 
de uma comissão para tratar do assunto foi uma vitória. “Sempre 
tivemos diálogo com a Reitoria. Mas dessa vez foi diferente. Nosso 
objetivo final é o aluno, e que, na medida do possível, suas bandeiras 
sejam atendidas”, conclui. Também participando da reunião esteve 
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o vice-presidente do Diretório Acadêmico de Direito, Vitor Guerini. 
“Nós agradecemos a abertura dada pela Reitoria, mas com nosso 
voto, contrário aos 8,8%, temos o propósito de mostrar que a ‘luta’ 
permanece”, acrescenta (Conversas...., 2012).

Por meio do histórico dos momentos passados pelo DCE, 
nota-se que o Diretório Central de Estudantes – DCE da Univates 
se consolida como representante dos estudantes em todas as suas 
reivindicações perante a Instituição de ensino a qual esta ligado, bem 
como participa das discussões regionais e nacionais que influenciem 
na vida dos estudantes. Além disso, por meio de sua entidade, 
promove atividades culturais que visam a integrar a comunidade 
acadêmica e a participar de ações que contribuam para comunidade 
regional.

A seguir, no capítulo 3, veremos algumas dessas ações, de cunho 
cultural e político, promovidas pelo DCE da Univates.



Capítulo 3 – A atuação estudantil em 
fatos e fotos

Como visto no capítulo anterior, a atuação estudantil no 
espaço que hoje se conhece por Univates, iniciou juntamente com 
o surgimento do ensino superior em Lajeado e região, completando 
em 2012, 42 anos de história.

Nesse período, foram diversas as formas de atuação dos 
estudantes, tanto daqueles que fizeram parte das diretorias, dos 
Diretórios Acadêmicos, da Associação Acadêmica, Diretório Central 
Integrado e Diretório Central de Estudantes, bem como daqueles que 
formaram o corpo discente da Instituição.

O acervo fotográfico pertencente ao Diretório Central de 
Estudantes – DCE registra vários desses momentos. São cerca 
de 1.300 fotografias analógicas e mais de 7.000 digitais, além de 
cerca de 850 negativos. O acervo abrange o período de 1977 até 
os dias atuais (2012), mas é preciso ressaltar que existem lacunas 
e deficiência de informações, pois muitas fotografias não estão 
identificadas, prejudicando a pesquisa de cunho histórico. 

Neste capítulo, serão apresentados alguns momentos que 
demonstram a trajetória da entidade estudantil no cenário Univates, 
passando por posse de diretorias, jantares de confraternização, 
congressos e participação em eventos acadêmicos diversos, semana 
dos bixos, festa dos bixos, baile de escolha da garota universitária, 
doação de donativos, musivale, manifestações etc.

3.1 DCE e seu espaço 

A entidade de representação estudantil ocupou espaços 
diversos durante sua trajetória na Univates e é possível perceber 
que conforme o espaço físico da Univates se ampliava, assim como 
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o número de alunos, a sede do movimento estudantil acompanhou 
essas transformações e precisou ocupar outros locais.

Primeiramente na década de 1970, quando da construção 
o Prédio 1, que centralizava as atividades do ensino superior, a 
Associação Acadêmica e, posteriormente, o DCI, ocuparam uma 
sala no primeiro pavimento deste prédio.

Segundo Lohmann (2010) “A Associação Acadêmica criou uma 
sala ambiente. [...] Era uma sala enorme oposta à sala do cafezinho. 
Os recreios eram um pouco mais longos e ali acontecia uma bela 
integração.”

Lazzari (entrevista oral, 2010), fala da estrutura existente no 
Prédio 1.

O Prédio 1 possuía dois pisos, só na parte central existia o terceiro 
piso com algumas salas. Um prédio imponente. Entrava-se no Prédio 
1 e, à direita onde está aquela porta grande hoje, era a secretaria. 
À esquerda, não logo, mas eu diria lá por 77, 78 ou 79, quando 
se entrava, na primeira sala à esquerda era a sala da Associação 
Acadêmica. Eram duas salas, separadas por uma parede, que servia 
de sustentação então ela foi tirada em forma de arco. Eram duas 
salas para Associação Acadêmica.

Nas palavras de Wink (entrevista oral, 2010),

o DCI, na época se tornou um ponto de encontro, porque naquela 
época era tudo próximo. Para entrar passava pelo DCI, para sair 
passava pelo DCI, então ali virava o ponto de encontro. Do lado 
tinha um barzinho com uma cafeteria. Era o ponto de encontro para 
tudo, para discutir problemas, para quem quisesses falar de política, 
para quem queria arrumar uma namorada, era para olhar um vídeo, 
para falar bem ou mal do professor. Uma experiência fantástica.
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Figura 9: Sala da Associação Acadêmica e DCI, décadas de 1970 e 1980. 
Observa-se a parede em arco, relatada na entrevista de Lazzari (2010). O 
espaço contava com sofás, cadeiras e mesas para estudo e mimeografo, 
além de uma secretaria para atender os estudantes.
Fonte: Acervo fotográfico da Univates, localizado no CMDPU

Figura 10: Sala da Associação Acadêmica e DCI, décadas de 1970 e 
1980. Observa-se o espaço proporcionado para o encontro dos alunos, 
com sofás e mesas de estudo, bem como caixas de som, que animavam 
o ambiente.
Fonte: Acervo fotográfico da Univates, localizado no CMDPU
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Figura 11: A sala do DCI, era utilizada para repassar informações aos 
alunos, no caso da figura, os alunos estavam ouvindo as considerações 
dos discentes que participaram do Congresso DEE/UEE51 em Cruz Alta, 
em 1984.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 12: Movimentação dos alunos no “Hall” de entrada do Prédio 1. 
Observa-se a porta de entrada da sala do DCI, à direita (1982).
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

51 Diretório Estadual de Estudantes – DEE e União Estadual dos Estudantes - UEE
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Em pouco tempo, este espaço ficou pequeno para as atividades 
realizadas pelo DCI. Assim, em 1984, o prédio que abrigava o Antigo 
Posto Agropecuário foi reformado para abrigar os eventos não só 
do DCI, mas igualmente da Univates. O Galpão do DCE como era 
conhecido, ficava onde hoje se encontra o Prédio 9 e foi demolido 
em 2001, justamente para construção desse novo prédio.

Figura 13: Antigo posto Agropecuário, que foi reformado em 1984 e 
transformado em espaço de eventos, tanto para o DCI, quanto para 
Univates.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 14: Visualização da parte interna do prédio do Antigo posto 
Agropecuário, antes da reforma em 1984.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 15: Prédio do “Galpão do DCE”, após a reforma em 1984.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 16: Visualização da parte interna do “Galpão do DCE”, em 1985. 
Neste espaço eram realizadas palestras, assembleias e festas.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 17: Galpão do DCE, em 1999. Este prédio foi demolido para dar 
lugar ao Prédio 9, isto em 2001.
Fonte: Acervo fotográfico da Univates, localizado no CMDPU

Em 1987, quando foi concluído o prédio, que era chamado de 
Prédio 252, e que foi planejado com a finalidade de abrigar a Cantina 
e a sede do DCI nos fundos do Prédio 1, o Diretório passou para este 
novo espaço. Mesmo com a nova sede, vários eventos continuaram 
acontecendo no Galpão do DCE. O DCI/DCE permaneceu no espaço 
do então Prédio 2 até 2002, quando é concluído o prédio 9, onde 
recebe uma nova sala para sediar sua entidade.

52 Em 2010, pela Ordem de Serviço 03/REITORIA/UNIVATES, que reorganiza a 
identificação dos prédios da Instituição, o Prédio da Biblioteca passou a ser o de número 
2 (dois).
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Figura 18: Sede do DCI, no prédio ao fundo do Prédio 1. Os estudantes 
na imagem, participavam da brincadeira de encontrar um objeto no 
prato cheio farinha, ficando com o rosto “pintado’ de branco. Detalhe ao 
logotipo do DCI, e indicação da secretaria do diretório, em 1993.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 19: Em 1999, a sede do DCE ainda estava no antigo Prédio 2. 
Detalhe para o logotipo do agora DCE e para a frase convidando os 
alunos a participarem
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Além da sede no Prédio 9, o DCE possui atualmente outro 
espaço no Prédio 3, tratando-se de uma sala para reuniões dos 
Diretórios e Departamentos Acadêmicos, bem como para a diretoria 
do DCE. Na sala do Prédio 9, que abriga a sede do DCE, fica a 
estrutura administrativa de entidade, com secretaria e maquinário 
para fotocópias, a preço reduzido para os acadêmicos. Além disso, 
a sede do DCE continua sendo um espaço de encontro, tanto no 
período que antecede as aulas, bem como nos intervalos. No ano 
de 2010, foram disponibilizados aos alunos mesas de jogos como 
bilhar e “Fla-Flu”, assim como aparelho de televisão para os alunos 
se distraírem antes das atividades acadêmicas e em 2011, foram 
disponibilizados computadores com acesso a internet, para pesquisas 
e realização de trabalhos.

Figura 20: Sala do Estudante localizada no Prédio 3. Espaço para 
integração dos alunos, em 2006/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE.
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Figura 21: Sede do DCE, no Prédio 9, em 2010. Espaço para os 
estudantes, buscarem auxílio, se reunirem e participarem do Movimento 
Estudantil na Univates.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE.
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Figura 22 e 23: Sala do DCE, no Prédio 9. Visualização do espaço 
interno em 2009/B e 2011/A, com as mesas de jogos.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 24 e 25: Inauguração dos computadores da sala do DCE, no 
primeiro semestre de 2011.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

3.2 DCE e as atividades culturais

Com o desenvolvimento da pesquisa sobre a história do DCE 
da Univates, pode-se dizer que esta entidade teve forte envolvimento 
com questões culturais, envolvendo música, teatro, promoção de 
palestras, entre outras.
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Na década de 1970, os Diretórios dos cursos existentes e a 
Associação Acadêmica se preocupavam com a divulgação de todas as 
atividades promovidas pela Univates, programações tanto internas, 
quanto externas e, principalmente, com a produção acadêmica dos 
alunos, por meio de uma revista e jornal próprios, nos quais eram 
publicados textos de temas diversos.

Esta política continua até hoje, com o “Jornal Informativo A 
VOZ”, que segue a mesma proposta de divulgação das atividades 
do DCE, programações futuras, textos de temas diversos de 
colaboradores.

Outras atividades com intensa participação do DCE são eventos 
como teatro, shows de bandas regionais e nacionais, que podem 
ocorrer em parceria com outros colaboradores como a Univates e o 
Núcleo de Cultura da Univates. Destaque para o Festival de Bandas 
e o Musivale, que não é mais realizado, mas marcou época.

No ano de 2004, foi criado na Univates o Núcleo de Cultura, um 
setor voltado às promoções culturais da Instituição. A partir desse 
ano, o DCE passou a promover alguns eventos em conjunto com 
o Núcleo de Cultura, sendo que de 2005 a 2012, foram mais de 18 
parcerias firmadas. As promoções variaram desde apresentações de 
teatro, música, circuito de bandas, entre outras.

O MUSIVALE - palco aberto da canção – evento que se destaca 
em âmbito estadual, teve um total de 6 edições. As três primeiras 
aconteceram em 1984, 1985 e 1986, respectivamente. A realização 
foi uma ação conjunta do DCI-Fates com a Tropical FM. A edição 
de 1990 não contou com o apoio do DCI, pois a entidade não estava 
preparada logisticamente para tal evento. Porém, nas edições de 
1991 e 1995, contou com a organização das duas entidades citadas, 
somando forças com o CDL Lajeado.

Importante ressaltar que todas as festas dos Bixos são animadas 
por bandas, buscando-se valorizar os talentos regionais e agradar aos 
gostos musicais do público presente com estilos variados.

A ligação do diretório com a música vem da década de 1970, 
quando já em 1972 o Diretório do Curso de Letras, criou um Coral, 
que contava com 38 integrantes, sob a regência de Otto Trein 
(Notícias..., 1972).

No ano de 2010, no primeiro semestre letivo, o DCE com apoio 
da Univates, patrocinou o Show da banda Cachorro Grande, que 
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trouxe público não só da comunidade acadêmica, mas regional para 
o Câmpus da Univates (Figura 30 e 31).

Em 2011, nos dias 18 e 19 de março, o DCE, em parceria 
com a Univates, objetivando recepcionar os alunos com mais um 
evento cultural trouxe o Grupo TOLL com o Espetáculo Exotique. O 
espetáculo atraiu e encantou cerca de 4 mil espectadores, que durante 
70 minutos prendeu a atenção de todos.

Já em 2012, o início do ano letivo teve como atração, no dia 
24 de maio, o show da banda Pouca Vogal, também em parceria 
com a Univates. Além de músicas inéditas, a apresentação contou 
com canções clássicas das bandas Engenheiros do Hawaii e Cidadão 
Quem, grupos de origem de Duca Leindecker e Humberto Gessinger. 
Esta atração fez parte das diversas atrações programadas para 
comemorar os 30 anos do DCE, durante o ano de 2012.

Figura 26: Cartaz do primeiro Musivale que acontece em 1984.
Fonte: msivaleI.jpg. 2010. Altura: 934 pixels. Largura: 600 pixels. 96 dpi53.

53 msivaleI.jpg. 2010. Altura: 934 pixels. Largura: 600 pixels. 96 dpi. 24 BIT CMYK. 
139Kb. Formato JPG bitmap. Compactado. Disponível em: <http://www.myspace.com/
alvarosanti/photos/27586578#%7B%22ImageId%22%3A11629056%7D>. Acesso em: 
27 dez. 2010.
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Figura 27: A edição de 1985 do Musivale, aconteceu em 27 de 
setembro. No palco, uma das bandas que se apresentou no festival.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE. Autor Erhardt Meyer.

Figura 28: Em 1986, o DCI, em parceria com a FECLAT e FACEAT, 
traz a peça de teatro “Parentes entre parentes”. O evento aconteceu 
no antigo Cine Alvorada, na Rua Alberto Pasqualini, 151, no Centro de 
Lajeado/RS.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 29: Apresentação do Humorista Iotti, em 2005/B. O anfiteatro do 
Prédio 9, ficou lotado para prestigiar o evento promovido pelo DCE.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 30: Equipe do DCE, com integrantes da Banda Cachorro Grande, 
antes do show de volta às aulas realizado no primeiro semestre de 2010.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 31: Público durante o Show de volta às aulas realizado no 
primeiro semestre de 2010, com a Banda Cachorro Grande.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 32: Música para animar o intervalo e prestigiar os talentos 
regionais. Atividade cultural realizada em maio de 2010, em frente à sala 
do DCE, no prédio 9.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 33 e 34: Espetáculo Exotique do Grupo Tholl, em março de 2011, 
e diretoria do DCE com artistas do grupo.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 35: Show da Banda Pouca Vogal, em maio de 2012. Evento em 
comemoração aos 30 anos do DCE. Reuniu mais de quatro mil pessoas.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

3.3 DCE e a participação em eventos

O DCE da Univates, além de ser parceiro na realização de 
eventos acadêmicos, dos diversos cursos da Instituição, participa de 
eventos regionais e nacionais por meio de seus representantes, assim 
como auxilia os acadêmicos dos cursos, por meio de seus DAs, na 
participação de eventos específicos.
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Figura 36: Participantes do II ENEL54, em Vitória, Espirito Santo. O 
evento ocorreu de 18 a 20 de abril de 1981.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 37: Grupo de alunos que participou do Congresso DEE/UEE55 em 
Cruz Alta. O evento foi realizado de 02 a 04 de novembro de 1984.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

54 Encontro Nacional dos Estudantes de Letras

55   Diretório Estadual de Estudantes – DEE e União Estadual dos Estudantes 
- UEE
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Figura 38: Participação no 49º CONUNE, em 2005. O evento foi 
realizado em Goiânia/GO.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 39: Participação no 50º CONUNE, em 2007. O evento foi 
realizado em Brasília/DF.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 40: Atividades do 50º CONUNE, em 2007. O evento foi realizado 
em Brasília/DF.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 41: Atividades do 51º CONUNE, em 2009. O evento foi realizado 
em Brasília/DF.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 42: Participação no 58º CONEG – Conselho Nacional de Entidades 
Gerais, no Rio de Janeiro, em 2010/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 43: Participação na 2ª Conferência Estadual da Juventude, entre 
os dias 5 e 6 de novembro de 2011, em Porto Alegre, RS.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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3.4 DCE, festas e Bixos 

A promoção de festas pelo DCE já é marca registrada da 
entidade. Desde a década de 1970 eram realizadas atividades que 
envolvessem os acadêmicos e promovessem maior integração entre 
os alunos.

As posses de diretoria eram realizadas com reuniões/jantares ou 
reuniões/almoços, das quais participavam a gestão que estava saindo, 
a eleita, juntamente com membros da Reitoria e corpo docente da 
Instituição. Essa prática continuou acontecendo e o momento sempre 
foi aproveitado para serem discutidas propostas de ações para o ano.

Figura 44: Confraternização e solenidade de posse da Diretoria de 1978. 
Evento realizado em 1977.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 45: Confraternização e solenidade de posse da Diretoria de 1980. 
De pé o presidente da diretoria Dalor Heberle, a sua direita Heinz Meyer, 
presidente de 1979. Evento realizado em 1979.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 46: Público presente na confraternização e solenidade de posse 
da Diretoria de 1985. Evento realizado em 21 de novembro de 1984, no 
Galpão do DCE.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE. Autor Heinz Meyer
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Figura 47: Reunião da diretoria do DCI, com membros da reitoria, em 1994.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 48: Confraternização e solenidade de posse da Diretoria de 1996. 
Evento realizado no antigo Prédio 2, em 1995.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates128

Figura 49: Confraternização e solenidade de posse da Diretoria de 2001.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 50: Reunião da gestão 2001 do DCE, com a reitoria da Univates.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 51: Reunião da gestão 2009 do DCE, com a Reitoria da Univates.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 52: Reunião da gestão 2011 do DCE, com a reitoria da Univates.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Destaque para os “Bailes do Bixos”, com escolha da “Garota 
Universitária”, que aconteceram nas décadas de 1970 e 1980. Esses 
bailes eram realizados em espaços externos à Univates, como no 
salão da Associação do Caixeiros Viajantes Alto Taquari - ACVAT 
e no Ginásio Polivalente de Arroio do Meio. Este evento garantia 
verbas para o desenvolvimento das atividades da entidade.

Figura 53: Público do Baile do Bixos, com escolha da Garota 
Universitária. O baile foi realizado no salão da ACVAT, em 1979.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 54: Júri responsável por escolher a Garota Universitária de 1979. 
Ao fundo, o conjunto que animou a festa.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates 131

Figura 55: Candidatas ao título de Garota Universitária de 1981.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE.

Figura 56: Desfile das candidatas ao título de Garota Universitária, em 1984.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE. Autor Heinz Meyer.
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Outra atividade que movimentava os estudantes era a “Semana 
do Bixos”, onde deveriam ser realizadas tarefas como vir fantasiado, 
trazer donativos ou, como em 1995, trazer uma fotografia do “Bixo 
com seu bicho”, que gerou ao DCE um acervo de 70 fotografias. 

A Semana dos Bixos virou tradição na Univates e acontece 
até hoje, com destaque para o trote solidário. Em suas atividades, 
o DCE visa a destinar a arrecadação dos donativos recolhidos 
durante a “Semana do Bixos” para entidades regionais preocupadas 
em atender à comunidade em situação de vulnerabilidade social e 
aquelas que prestam serviços a idosos e crianças carentes. Lazzari, 
em sua entrevista (2010), também comenta sobre o fato de o trote na 
Instituição ser solidário e sempre seguir essa linha. A arrecadação 
de alimentos, brinquedos ou material escolar é destinada a estas 
entidades e as “bebidas” recolhidas são vendidas na Festa dos Bixos, 
gerando renda para o DCE.

Figura 57: Em 1987, uma das tarefas da Semana do Bixos, que 
aconteceu de 16 a 19 de março, era usar uma faixa com as 7 cores 
do arco-íris sobre camiseta de uma das cores do arco-íris. Quem não 
cumprisse a tarefa teria os cabelos pintados com gel colorido.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 58: Turma do Semestre 2001/A, durante a Semana dos Bixos, 
quando foram recolhidas as tarefas.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 59: Equipe do DCE e colaboradores, responsáveis por recolher as 
tarefas. Semestre 2001/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 60: Turma do Semestre “B” de 2002, durante a Semana dos 
Bixos, quando são recolhidas as tarefas.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 61: Doação de mantimentos recolhidos durante a Semana dos 
Bixos, para SAIDAN, em 1995/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 62: Livros recolhidos como tarefa da Semana dos Bixos e doados 
para Biblioteca da Univates, em 1995/B.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 63: Sede do DCI, no antigo prédio 2. No canto da sala os 
donativos recolhidos durante a Semana dos Bixos, em 1996/B.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 64: Entrega de mantimentos, recolhidos em 2000/B, para o Asilo 
Pella Bethania de Taquari, RS.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 65: Projeto Árvore de Natal “Faça o Natal de uma criança Feliz”, 
parceria do ROTARACT56 e DCE, em 2000/B
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

56 Rotaract Club de Lajeado. Rotaract é um projeto do Rotary International para homens e 
mulheres com idade entre 18 e 30 anos. O quadro de associados é baseado na comunidade 
local.
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Figura 66: Entrega das doações arrecadadas com o Trote dos Bixos, em 
2009/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 67: Os Bixos 2010/A tiveram os braços amarrados e tiveram que, 
em fila indiana, andar pela Univates.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 68: Brincadeiras, realizadas no anfiteatro do prédio 9 da Univates, 
animaram os Bixos 2010/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 69: Equipe do DCE e colaboradores recolheram doações do Trote 
Solidário e fizeram as brincadeiras com os Bixos de 2010/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 70: A equipe do DCE e colaboradores fizeram a entrega das 
doações do Trote Solidário de 2011/A, no projeto Abaquar.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 71: Equipe do DCE, conversa com os Bixos, durante a semana de 
recolhimento das tarefas dos Bixos, 2012/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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A Festa do Bixos, tradicional evento na Univates, promovida 
pelo DCE, é momento esperado no início de cada semestre. O evento, 
como já exposto, é animado por bandas regionais de estilos variados 
para agradar a todos os públicos.

Durante muito tempo a festa acontecia no último dia da Semana 
dos Bixos, que culminava com esse momento de integração, sendo 
que a tarefa da noite era vir fantasiado. A exigência de fantasia 
perdurou de fins da década de 1980 até fins dos anos 1990. Neste 
período, durante a festa, eram escolhidos o “Bixo e a Bixa”, sendo o 
Bixo, uma aluna e a Bixa um aluno. Atualmente, devido à necessidade 
de adequação ao calendário acadêmico, a festa ocorre no início de 
cada semestre, com data a ser definida conforme a disponibilidade 
do calendário e acordada com a Reitoria.

Figura 72: Os bixos se dirigindo ao Galpão do DCE para a tradicional Festa 
do bichos, em 1989. Detalhe para o acesso que levava ao referido Galpão.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 73: Animação na Festa dos Bixos de 1989, realizada no Galpão do DCE.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 74: As brincadeiras fizeram a alegria dos Bixos, durante a festa 
em 1989. Ao fundo, observa-se a parede com o logotipo do DCI e a 
nominata da diretoria, propaganda do Musivale e logotipo da Fates com 
relação da comissão de construção do Galpão do DCE.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 75: Em 1997, a Festa dos Bixos ainda era realizada no Galpão do 
DCE. Os Bixos fantasiados se dirigem à festa.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 76: As brincadeiras deixavam alguns em situações embaraçosas. 
Pegar moeda, deixadas no chão, com a boca, não foi tarefa fácil. Em 1997/B.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 77: A Festa dos Bixos em 1999/A, com a tradicional fantasia. Foi 
realizada em frente ao Bar do Prédio 3. Observa-se que o espaço do bar 
ainda estava em construção.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 78: Em 2000/B, a Festa dos Bixos, foi realizada no espaço entre o 
Prédio 3A e o Bar do Prédio 3. O Bixos já não vestem fantasias.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 79: O “Pão com Salsichão”, tradicional gastronomia da Festa 
dos Bixos, em 2000/A. Entre os churrasqueiros Cláudio Semmler, o 
Claudinho da Oficina.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 80: Em 2002/B, a Festa dos Bixos foi realizada no segundo andar 
do Prédio 9.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 81: A Festa dos Bixos em 2008/B. A festa foi realizada entre os 
Prédios 3 e 7.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 82: Na Festa dos Bixos de 2008/B, todos aguardavam o 
tradicional “Pão com salsichão”.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 83: Festa dos Bixos de 2011/A, realizada no anfiteatro do 
Prédio 9. A festa contou com a a participação de grande público, que 
movimentou a equipe de atendentes, no detalhe.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 84: Festa dos Bixos de 2012/A, realizada no anfiteatro do Prédio 9.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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3.5 DCE e suas principais reivindicações

Nos 40 anos de representação estudantil no espaço Univates, 
várias foram as bandeiras levantadas pelos estudantes. As fases 
importantes de atuação foram desde um início, mais “ingênuo”, 
nos anos 1970, com preocupações voltadas a aspectos culturais; 
o segundo momento, mais acalorado nos anos 1980, devido a 
redemocratização e a luta pelo poder de voto dentro da Instituição. 
E o terceiro momento que reflete aos dias atuais, onde o Movimento 
Estudantil, rediscute seu papel na sociedade e no espaço Univates. 

Quando a Univates se restringia ao Prédio 1 e o campus ficava 
em espaço longínquo da cidade, os estudantes solicitavam melhorias 
estruturais como frequência de ônibus, calçamento, estacionamento, 
plantio de árvores etc. Muitas dessas reivindicações se repetem ainda 
hoje, na medida em que o campus cresce fisicamente e o número de 
alunos aumenta.

Figura 85: Em 1982, estudantes chegando de ônibus para as aulas. Um 
dos coletivos vindo de Estrela. Neste período, o acesso até o campus era 
complicado, pois a área em volta não era urbanizada.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 86: Melhorias no estacionamento eram solicitadas pelos 
estudantes, em 1982. Os veículos ficavam em frente ao Prédio 1, com 
estacionamento não calçado. Nota-se os automóveis da década de 1980.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 87: Em 1985, foram realizadas obras de calçamento do acesso 
ao Prédio 1. Além da necessidade estrutural da Univates, era uma 
reivindicação dos estudantes.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 88: Na década de 1980, os estudantes reivindicaram o plantio das 
árvores em frente ao Prédio 1. A Associação Acadêmica arcou com as 
despesas de preparo do solo para o plantio.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

O aumento no número de livros na Biblioteca é outro assunto 
frequente, pois com a ampliação do número de cursos e com o 
aumento do número de alunos, a necessidade de fontes de consulta 
aumenta gradativamente, além de ser quesito para qualificação 
e reconhecimento dos cursos. Várias foram as campanhas para 
doação de livros para compor o acervo da Univates, em 1975, após 
intensa campanha, as principais empresas colaboradoras tinham 
sua identificação em placas sobre as estantes da biblioteca, com 
inauguração solene. Tarefas das Semanas dos Bixos igualmente 
cumpriam a função de arrecadar mais livros. Hoje a Univates já 
conta com orçamento especifico dentro de cada curso para aquisição 
de livros de interesse específico de cada área.
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Figura 89: A biblioteca ficava no Prédio 1, em 1982 . A ampliação do 
acervo era uma necessidade constante. Detalhe para as placas nas 
estantes, indicando empresas colaboradoras da campanha em prol da 
biblioteca de 1975.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

A participação dos discentes na construção das bases da 
universidade e o poder de voto nos assuntos institucionais é fato 
marcante para as décadas de 1970 e 1980, pois espaços de atuação 
dos estudantes hoje consolidados dentro da universidade foram 
conquistados neste período. Importante destacar que um novo 
modelo de participação foi empregado dentro da Instituição, a 
partir de 2002, após uma paralisação estudantil, como será melhor 
explorado a seguir.

A questão do aumento das mensalidades, foi o tema que talvez 
tenha marcado mais o início do ensino superior, pois com a inflação, 
os reajustes eram semestrais e nem sempre cobriam os custos de 
manutenção da estrutura acadêmica, mas pesava no orçamento das 
famílias. Em três oportunidades, os estudantes se posicionaram 
firmemente em relação a este assunto: em 1986, 2002 e 2011, 
conforme exposto no capítulo anterior.
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Figura 90: No dia da manifestação, em 23 de novembro de 2011, os 
alunos reuniram-se em frente ao Prédio 16, para iniciar as movimentações.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 91: Após a concentração em frente ao Prédio 16, os alunos 
seguiram pela Rua Avelino Tallini, em direção ao Prédio 1. A caminhada 
contou com batuques, carro de som e cartazes com as principais 
reivindicações.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 92: Durante a caminhada, os estudantes fizeram momentos de 
paradas, onde eram colocadas as informações sobre o movimento e as 
reivindicações. Em frente ao Prédio 1, houve um destes momentos.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 93: A manifestação culminou com uma reunião, com a presença 
de grande número de alunos, no anfiteatro do Prédio 9. Neste momento, 
os estudantes decidiram criar uma comissão que se reuniria com a 
Reitoria para conversar sobre os reajustes.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Outro assunto bastante discutido entre os alunos, principalmente 
entre aqueles que compõem a diretoria do DCE, é a meia passagem 
no transporte coletivo para os estudantes. São pelo menos três 
momentos que trazem à tona essa solicitação estudantil. Na década 
de 1990, este assunto surge com o recebimento de correspondência, 
em 1991, em nível estadual sobre o assunto e foi proposta de atuação 
da gestão de 1996. Em 2005 e 2006, novamente aparece em cena com 
campanhas de conscientização e, em março de 2010, o debate volta 
à tona com novo projeto circulando pela Câmara de Vereadores de 
Lajeado. A meia passagem no transporte coletivo é uma reivindicação 
não só dos estudantes do ensino superior mas dos secundaristas, e 
certamente, continuará sendo pauta para as próximas gestões.

Figura 94: Abaixo assinado em prol da Meia Passagem, realizado em 
2005/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 95: Faixa da campanha pela Meia Passagem, em frente à sala do 
DCE, no prédio 9, em 2006/A.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

A integração dos estudantes ao movimento estudantil, é outra 
pauta frequente nas gestões do DCE. O desejo de envolver os alunos 
e fazer com que as necessidades dos estudantes de todos os cursos 
sejam atendidas, motivou as diretorias do DCE a pensarem em 
momentos de integração.

Esses encontros, entre o DCE e os representantes dos Diretórios 
e Departamentos Acadêmicos visam a consolidar a atuação dos 
estudantes nas decisões da Instituição, bem como garantir maior 
participação.
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Figura 96: DCE em reunião com Diretórios e Departamentos 
Acadêmicos, no primeiro semestre de 2010. A troca de informações e 
o acesso ao DCE permitem que as reivindicações sejam discutidas e 
possam ser atendidas.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 97: No primeiro semestre de 2012, o DCE novamente se reúne 
com Diretórios e Departamentos Acadêmicos, visando a um momento 
de integração e discussão de ações.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Entre 2011 e 2012, o DCE participou das discussões sobre 
a criação da Escola Técnica Pública Federal em Lajeado, como 
representante da comunidade acadêmica. 

A implantação de um câmpus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - IFSul na região surge da 
necessidade de qualificar a mão de obra regional, bem como de 
aumentar a oferta dos cursos profissionalizantes. O DCE entende que 
os estudantes, como principais interessados, devem ser atuantes nas 
decisões e estar cientes sobre tudo que se relaciona a esse assunto. 

Outro tema que tem envolvido a diretoria é a instalação do 
curso de Medicina na Univates, entre os anos de 2014 e 2016. A 
diretoria tem se mostrado ativa na tomada de decisões, objetivando 
saber quais os impactos que este novo Curso terá na comunidade 
estudantil regional.

Figura 98: Representantes do DCE na audiência pública, em abril de 
2011, sobre a criação da Escola Técnica Pública Federal no Vale do 
Taquari.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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Figura 99: Representantes do DCE e da Associação Tupac Amarú, 
em reunião de março de 2012, sobre a implantação da Escola Técnica 
Pública Federal no Vale do Taquari.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE

Figura 100: Ato público em defesa da vinda do IFSul a Lajeado, realizado 
em 05 de abril de 2012. O ato contou com a participação de Militantes 
da Tupac Amarú, DCE da Univates, Ules, estudantes do Curso Normal 
e Ensino Médio do Castelinho e Érico Veríssimo, Grêmio Estudantil do 
Castelinho e operários e trabalhadores da construção civil.
Fonte: Acervo fotográfico do DCE
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As atividades do Movimento Estudantil da Univates, nessas 
quatro décadas, mostram o trabalho desenvolvido tanto por ações 
conjuntas quanto por forças individuais dos estudantes.

Enquanto algumas gerações se preocupavam com a integração 
dos estudantes por meio de promoções internas e geralmente festivas, 
outros olhavam o movimento estudantil em âmbito nacional, 
participando de congressos, bem como de atividades assistenciais na 
região em prol dos estudantes ou de comunidades carentes.

Independente das iniciativas, todas possuem importância 
no contexto de sua época, mostrando que houve um processo de 
crescimento, que passou igualmente pelas instâncias de organização.

As atividades relatadas nesse capítulo apresentaram um DCE 
que interagiu e interage com a comunidade acadêmica, com a região 
do Vale do Taquari-RS, bem como com as instituições congêneres 
em âmbito nacional.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao findar esse trabalho, percebemos ser impossível registrar 
toda a história do movimento estudantil da Univates. Desse modo, 
buscou-se trazer à tona os momentos-chave e de transformação que 
dão uma ideia do que foi e é a atuação estudantil no espaço Univates.

Após a apresentação das várias formas de representação 
estudantil registradas na Univates, e de suas realizações em cada 
época, percebe-se que podemos dividir os mais de 40 anos de 
movimento estudantil nessa Instituição em quatro fases distintas.

A movimentação estudantil na Univates não ocorreu de forma 
contínua e crescente, ela aconteceu seguindo tendências regionais 
e nacionais. Esse fenômeno não é exclusivo para o movimento 
estudantil, mas sim para todos os movimentos sociais, nos quais 
certos momentos são privilegiados por influências externas que 
desencadeiam ação e reação dentro deles.

Algumas dessas fases acompanham as transformações que 
ocorreram no plano físico da Instituição, outras surgem pelo perfil dos 
estudantes, algumas por interferência da Instituição e outras, ainda, 
pela própria vida política e econômica que o país está passando.

Sendo assim, definimos quatro grandes fases em que dividimos 
a história do DCE-Univates:

1ª Fase – De 1969 até final da década de 1970

Esse período ficou caracterizado pelo empenho e 
comprometimento das representações acadêmicas com o crescimento 
da universidade. As atividades dos diretórios e da associação 
acadêmica estavam atreladas a uma busca de conhecimento, acesso à 
informação, capacitação, absorção e oferta dos meios que pudessem 
expressar formas de cultura.
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A representação estudantil está caracterizada, nesse contexto 
de “associação”, como um local de convívio, utilizado para lazer 
e conversas triviais. No entanto, esse momento não impedia 
pensamentos e posições mais fortes, porém eram conversas laterais 
que não se transformavam em manifestações mais acaloradas.

Pode-se definir este momento como os primórdios da 
representação estudantil universitária no Vale do Taquari, nascendo 
os primeiros líderes estudantis e exemplos a serem seguidos pelas 
gerações futuras.

Precisamos lembrar que a Instituição nasceu de uma abertura na 
legislação, concedida no Regime Militar, e o bem maior idealizado 
pelo corpo de estudantes era exatamente estar cursando o ensino 
superior. Assim, manter a tranquilidade na recém universidade era 
necessário para garantir esse direito.

2ª Fase – Início dos anos 1980 até 1987

Nesse período aconteceram mudanças na forma de encarar o 
movimento estudantil. Alteraram-se as personagens que pensavam o 
movimento e a forma de agir no movimento estudantil.

Essa etapa reflete o momento político em âmbito nacional, 
final da Ditadura Militar, reabertura dos partidos, Diretas Já etc., 
movimentos que, de certa forma, influenciaram os estudantes ligados 
ao movimento estudantil da Instituição. 

Além disso, percebe-se nos discursos que o incentivo vindo 
por parte dos professores contribuiu de forma significativa para 
essa mudança. O fato do encorajamento partir de professores que 
representam muito na vida dos alunos, estimulou ainda mais o 
engajamento na vida da política estudantil.

A entidade, nesse momento, também passou por uma 
reformulação no seu estatuto e na sua denominação. A passagem 
de Associação Acadêmica para Diretório Central Integrado ocorreu 
em virtude da necessidade de uma Instituição que representasse os 
interesses das duas Faculdades existentes: Faceat e Feclat.

Além da discussão interna e da procura por representação em 
todas as instâncias de gerência da Univates, o diretório trabalhou 
com movimentos culturais que movimentavam a cidade e a região. 
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Assim, o DCE começou a aparecer para além do público acadêmico, 
mostrando seu trabalho e valor para toda comunidade regional.

3ª Fase – Início em 1988 até 1999

Esse período ficou caracterizado por inconstâncias na 
administração do diretório. A instabilidade desse período estava 
ligada diretamente aos gestores do DCE, quando uma nominata 
tinha maior comprometimento e contava com a ajuda dos seus 
integrantes. Percebe-se que ocorria uma maior movimentação na 
política estudantil.

Em âmbito nacional, as grandes causas foram conquistadas, ou 
seja, terminou o período da ditadura, houve eleições democráticas 
no país e isso, de certa forma, acabou acomodando os líderes do 
diretório em alguns momentos.

Porém, é nesse momento que o diretório passou por uma grande 
reformulação no seu estatuto, passando de DCI para DCE, mudança 
que foi especialmente motivada pela participação das lideranças da 
entidade em eventos do movimento estudantil nos âmbitos estadual 
e nacional.

Esse período, igualmente, ficou marcado pelas grandes 
discussões em torno do valor das mensalidades, frente à instabilidade 
econômica e à inflação que o país atravessava. 

4ª Fase – 2000 até 2012

Esse período foi marcado por um maior engajamento e politização 
do diretório, não no sentido de levantar bandeiras partidárias, mas de 
criar-se uma rede de relações em esferas maiores, não somente na 
Instituição; mas, sim, em instâncias estaduais e nacionais.

O DCE da Univates passou a participar mais ativamente dos 
Congressos da UNE, com um maior número de delegados aptos 
a votar nas Assembleias dos encontros. Dentro da Instituição, 
houve uma política de incentivo à criação dos DA’s, que foram 
regulamentados e passaram a funcionar de forma independente.

Cabe salientar que, nos anos de 2001 e 2002, o país passava 
por um período de forte influência do modelo neo-liberal, no qual 
a inflação estava a picos elevados e o salário dos trabalhadores não 
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acompanhava esse compasso, o que trazia aos movimentos sociais 
maior poder de luta devido ao descontentamento das categorias.

O DCE passou a participar de forma contínua nos conselhos, 
reuniões, assembleias, em todos os tramites legais da Univates no 
que diz respeito aos interesses dos estudantes. E essa conquista de 
representação é resultado de seu processo histórico.

Essas 4 fases serviram para marcar períodos de conquistas e 
mudanças no diretório. Serviram para guiar as pesquisas e os estudos 
no entorno da temática. Porém, as análises não acabam em si, pois o 
movimento é dinâmico e permite outras considerações mais gerais. 

O perfil dos estudantes ao longo dos 40 anos de Ensino Superior 
na Univates é outro fator importante e vai mudando ao longo do 
tempo. Nos primeiros anos, muitos dos alunos que ingressam na 
universidade já estavam inseridos no mercado de trabalho, tinham 
família constituída e buscavam uma melhor qualificação profissional. 

A média de idade desse estudante era mais avançada e as 
atividades giravam em torno da vida profissional e particular, sendo 
complicado ter tempo e motivação para se engajar em movimentos 
sociais. Porém, sempre haviam representantes discentes dispostos a 
encarar o desafio e levar adiante o espírito do movimento estudantil.

Com o passar do tempo, o ingresso na universidade começou a 
ocorrer de forma mais direta. O estudante, ao sair do Ensino Médio, 
passou a optar por continuar os estudos no Ensino Superior.

Esse estudante se entrega mais ao espírito universitário, 
participando ativamente da vida na universidade e dos desafios 
do dia a dia que ela oferece. Desse modo, o movimento estudantil 
está mais próximo desse estudante, tornando-se atrativo em muitas 
oportunidades.

Algumas reivindicações ultrapassam o tempo: a luta por 
mensalidades mais baixas é uma constante nesse período; a 
elaboração de projetos para uma maior participação dos estudantes 
no movimento estudantil é, da mesma maneira, percebida durante 
todo esse processo; a busca por qualidade de ensino; o preço mais 
baixo nas fotocópias; o engajamento político para o transporte 
coletivo voltado aos estudantes, a meia passagem , entre outras. Essas 
reivindicações são recorrentes, em praticamente todas as gestões.

Percebe-se um caráter regional nas reivindicações do movimento 
estudantil nessa Instituição. As participações em congressos 
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estudantis em âmbito nacional são mais recentes, mas não menos 
importantes. Esse fato pode ser explicado com o início do Ensino 
Superior no Vale, voltado ao espírito comunitário que prevaleceu 
ao longo do tempo. Além disso, Lajeado estava mais distante dos 
grandes centros urbanos, onde os efeitos da Ditadura Militar não 
eram percebidos de forma tão clara e direta. Isso influencia e explica 
também, o porquê de as ações serem voltadas mais para o âmbito 
regional.

Assim, como todos os momentos da história sofrem o 
condicionamento do seu tempo, o DCE, igualmente em suas 
diferentes épocas, foi influenciado pelo contexto que o envolvia. 
De um tempo onde tudo estava por se conquistar e a representação 
estudantil foi uma luta que envolvia os estudantes, até o momento 
em que os estudantes não percebem a força de seu papel enquanto 
grupo, nas lutas por seus direitos no espaço universitário. 

Este é um contexto a ser pensado e que foi, da mesma maneira, 
levantado pelos depoentes: a desvalorização do Movimento 
Estudantil. E é preciso se pensar o papel dos estudantes, com seus 
direitos adquiridos. Lembrar sempre que se votamos hoje dentro 
das instituições, se participamos de reuniões com voto decisivo, se 
temos representação enquanto entidade nacionalmente, isto é fruto 
da luta de muitos jovens em décadas passadas. Jovens que se fizeram 
ouvir, que foram participativos, impositivos algumas vezes e que 
não desistiram.

O DCE da Univates não foi diferente, reivindicou seu espaço, 
participou ativamente da consolidação do Centro Universtário 
UNIVATES. É claro que não se pode esquecer as diferenças entre 
instituições públicas e privadas, mas também, como bem falou um 
dos depoentes, os estudantes lutam com as armas que têm, e fazem o 
que é possível no momento. O Movimento Estudantil vive um tempo 
de reestruturação, reconsolidação do seu papel. Sua participação é 
política, social, cultural, e possui frentes de atuação no âmbito local, 
regional e nacional. Algumas têm mais destaque, outras nem tanto, 
mas os estudantes não podem deixar de acreditar na sua força e nunca 
permitir que seu espaço seja restringido ou que tenha fim.



REFERÊNCIAS

Documentos:

Livro de Atas:

LIVRO de Atas nº 02. De 1988 a 1999. Acervo do Diretório 
Central de Estudantes da Univates.

Atas avulsas:

Ata nº 14, de 02 de outubro de 2000.
Ata nº 15/2000, de 04 de outubro de 2000 
Ata nº 39/2001, de 12 de novembro de 2001
Ata nº 41/2002, de 03 de janeiro de 2002 
Ata nº 51/2002, de 14 de outubro de 2002 
Ata nº 53/2003, de 01 de janeiro de 2003 
Ata nº 012/2003, de 11 de outubro de 2003 
Ata nº 01/2005, de 03 de janeiro de 2005 
Ata nº 01/2006, de 02 de janeiro de 2006
ATA/001/DCE/2007, de 06 de janeiro de 2007

Editais

Edital de Convocação de Eleições, de 18 de agosto de 2000.
EDITAL Nº 003/01 DCE/UNIVATES, de 09 de outubro de 
2001;
EDITAL Nº 001/02 DCE/UNIVATES, de 09 de setembro de 
2002.
EDITAL Nº 002/03 DCE/UNIVATES, de 09 de setembro de 
2003.



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates 165

EDITAL Nº 001/04 DCE/UNIVATES, de 02 de setembro de 
2004.
EDITAL Nº 006/05/DCE/UNIVATES, de 22 de setembro de 
2005.

Requerimento

Requerimento de Lígia Bergesch Rocha, de 12 de março de 
2004.

Estatutos

ESTATUTO da Associação Acadêmica, de 13 de maio de 
1973. Páginas 01-22, incompleto. Acervo do Diretório Central 
de Estudantes da Univates.
ESTATUTO do Diretório Central Integrado de 03 de junho de 
1982. Registro apontado sob nº 3.943L. Nº A-2 do Protocolo. 
Registrado sob nº 222 fls. 86 Lº 1-A de Registro de Pessoas 
Jurídicas. Cartório de Registro Especial. 03 de junho de 
1982. (Cópia)Acervo do Diretório Central de Estudantes da 
Univates.
ESTATUTO do Diretório Central de Estudantes de 20 de 
junho de 1996. Averbação apontado sob nº 15242L. Nº 3 do 
Protocolo. Averbado sob nº 222 fls. 86 Lº 1-A de Registro 
de Pessoas Jurídicas. Cartório de Registro Especial. 11 de 
dezembro de 1996. (Cópia) Acervo do Diretório Central de 
Estudantes da Univates.
ESTATUTO do Diretório Central de Estudantes de 06 de 
junho de 2001. Disponível em: <http://www.univates.br/dce/
docs/estatuto_dce.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2010.
ESTATUTO do Diretório Central de Estudantes de 21 de 
novembro de 2008. Disponível em: <http://www.univates.br/
files/files/univates/dce/estatuto_revisado__2__Oficial.pdf>. 
Acesso em: 14 dez. 2010.

Jornais e Revistas

COLEÇÕES CAROS AMIGOS: A ditadura militar no Brasil. 
São Paulo: Casa Amarela, v. 5, p. 139, 2007.
O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 27 de outubro de 1979. 
p.?.



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates166

O INFORMATIVO, Lajeado, quinta-feira, 30 de outubro de 
1980. capa e p.5.
O INFORMATIVO, Lajeado, quinta-feira, 06 de novembro de 
1980. capa
O INFORMATIVO, Lajeado, quinta-feira, 2º de outubro de 
1981. p.3.
O INFORMATIVO, Lajeado, sexta-feira, 22 de outubro de 
1982. p.?.
O INFORMATIVO, Lajeado, quarta-feira, 02 de novembro de 
1983. capa
O INFORMATIVO, Lajeado, quarta-feira, 05 de outubro de 
1983. p.3.
O INFORMATIVO, Lajeado, sexta-feira, 26 de outubro de 
1984. p.3.
O INFORMATIVO, Lajeado, sexta-feira, 23 de novembro de 
1984. p.10.
O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 02 de novembro de 
1985. p.?.
O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 08 de novembro de 
1986. p.3.
O INFORMATIVO, Lajeado, terça-feira, 29 de novembro de 
1988. p.7.
O INFORMATIVO, Lajeado, terça-feira, 29 de novembro de 
1988. p.7.
O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 23 de novembro de 
1991. p.?.
O INFORMATIVO, Lajeado, quinta-feira, 29 de outubro de 
1992. p.10.
O INFORMATIVO, Lajeado, terça-feira, 26 de outubro de 
1993. p.6.
O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 18 de novembro de 
1995. p.13.
A FORÇA dos estudantes. Coluna do DCE. Caderno Pelo 
Campus. O Informativo. 10 out. 2011, p.3.
AINDA e sempre. O Universitário. Departamento Cultural do 
D.A. Pio XII. Nº 3, ano 1, pg. 3, 1972. 



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates 167

ALUNOS protestam contra aumento de mensalidades. O 
Informativo. 30 de outubro de 2002a p. 13.
ALUNOS da Univates protestam contra o reajuste das 
mensalidades. Jornal Cotidiano. 1 de novembro de 2002, 
capa.
ALUNOS protestam contra aumento de mensalidades. A 
Hora. 11, 12, 13 de novembro de 2011.
A Voz. Jornal Informativo. Nº 03. Ano 3. 2011.
BATIDA de lata para pagar menos. Caderno Geral. O 
Informativo. 24 nov. 2011, p.4.
COMEÇA protesto contra aumento de mensalidades. A hora. 
17 de novembro de 2011.
Editorial. Jornal Poder de Voz. n. 13, mês 6, Ano 2009.
Editorial. A Voz. Nº 03. Ano 3. 2011.
ESCOLA técnica no Vale. Coluna do DCE. Caderno pelo 
Campus. O Informativo. 26 mar. 2012.
FALA o Presidente. O Universitário. Departamento Cultural 
do DA Pio XII. Nº 2, ano 1, capa, 1972.
Jornal DCE, Ano I, n. 001, Lajeado, Maio de 1997. Capa.
NOTAS do D.A. O Universitário. Departamento Cultural do 
D.A. Pio XII. Nº 3, ano 1, pg. 4, 1972. 
NOTÍCIAS do D.A. O Universitário, 1792, n.3, ano 1, p.4
O Universitário. Nº 2, ano 1, Lajeado,1972.
O Universitário. Nº 3, ano 1, Lajeado, 1972.
O Universitário. Nº 4, ano 1, Lajeado, 1972.
O Universitário. Nº 9, ano 2, Lajeado, 1973.
PARALISAÇÃO universitária dias 10, 11 e 12 de setembro. 
Fates: passividade ou conscientização?. O Informativo. 9 de 
set de 1980. p. 5.
Poder de Voz. Nº5. Mês11. Ano 2006. Capa.
Poder de Voz. Edição nº 15, jornal informativo do DCE 
Univates, mês 11, Ano 2009.
PORTELA presidirá novo diretório acadêmico. Caderno Pelo 
Campus. Jornal O Informativo. 08 de Novembro de 2010, 
p.3.



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates168

UNIVATES projeta obras para curso de Medicina. A Hora. 29 
mar. 2012, p.10.

Livros

AYALA, Marcos; AYALA, Maria Ignez Novais. Cultura 
Popular no Brasil. São Paulo: Ática, 1987.
ARAUJO, Maria Paula Nascimento. Memórias estudantis, 
1937-2007: da fundação da UNE aos nossos dias. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará/Fundação Roberto Marinho, 2007. 
BORTOT, Ivanir José. Abaixo a Repressão! – Movimento 
estudantil e as Liberdades Democráticas. Porto Alegre: 
Libretos, 2008. 
CATENACCI, Vivian. Cultura popular: entre a tradição e a 
transformação. São Paulo Perspec. [online]. 2001, vol.15, 
n.2, p. 28-35.
FALEIRO, Silvana Rossetti. Lendo memórias: 40 anos de 
Ensino Superior no Vale do Taquaria e a construção do 
regional. Lajeado: Ed. Da Univates, 2009.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12. ed., 1. reimpr. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. 
GROPPO, Luís Antonio (Org). Juventude e movimento 
estudantil: ontem e hoje. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 
2008. 
MENDES JUNIOR, Antonio. Movimento estudantil no 
Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
POERNER, Arthur José. O poder jovem: história da 
participação política dos estudantes brasileiros. 5. ed. Rio de 
Janeiro, Booklink, 2004. 
REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e 
sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 
RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira. 
São Paulo: Unesp, 1993.
______. Cultura e política: os anos 1960-1970 e sua herança. 
In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida 
Neves (Org). O Brasil Republicano. Livro 4. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
SALDANHA, Alberto. A UNE e o mito do poder jovem. 
Maceió: EDUFAL, 2005. 



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates 169

SANFELICE, José Luís. Movimento estudantil: a UNE na 
resistência ao golpe de 1964. Campinas, SP: Editora Alínea, 
2008. 
SCHIERHOLT, José Alfredo. Lajeado II: APEUAT - Raízes do 
ensino superior. Lajeado, RS, O Autor, 1995
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Crise da ditadura militar 
e o processo de abertura política, 1974-1985. In: FERREIRA, 
Jorge; DELGADO, Lucília de Ameida Neves (Orgs.). O 
Brasil Republicano. Livro 4. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007.

Sites

União Nacional de Estudantes - UNE. Disponível em: <http://www.une.
org.br/>. Acesso em: 20 abr. 2010.

União Nacional de Estudantes - UNE. Disponível em: <http://pt.wikipedia.
org/wiki/Uni%C3%A3o_Nacional_dos_Estudantes>. Acesso em: 20 abr. 
2010.

Memória do Movimento Estudantil. Disponível em: <http://www.
mme.org.br/main.asp?ViewID={017C677B-B51B-4952-8C5E-
89EC5C37A9D0}>. Acesso em: 20 abr. 2010.

Diretório Central de Estudantes da Univates - DCE. Disponível em: 
<http://www.univates.br/dce/>. Acesso em: 20 abr. 2010 e 16 abr.2012.

Documentos em sites:

Alunos elegem nova diretoria do DCE. Disponível em: 
<http://www.univates.br/handler.php?module=univates&acti
on=view&news=5563>. Acesso em: 28 jan. 2010.
Conversas entre Univates e DCE resultam num dos mais 
baixos reajustes de mensalidade do estado. Disponível em: 
<http://www.univates.br//noticias/8300-conversas-entre-
univates-e-dce-resultam-num-dos-mais-baixos-reajustes-de-
mensalidade-do-estado>. Acesso em: 25 abr. 2012.
Diretório dos Estudantes divulga resultado das eleições. 
Disponível em: <http://www.univates.br/handler.php?modul
e=univates&action=view&news=3927>. Acesso em: 28 jan. 
2010.
Univates em números. Disponível em: <http://www.
univates.br/handler.php?module=univates&action=view&arti
cle=9>. Acesso em: 22 abr. 2010 e 16 abr. 2012.

http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&news=5563
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&news=5563
http://www.univates.br//noticias/8300-conversas-entre-univates-e-dce-resultam-num-dos-mais-baixos-reajustes-de-mensalidade-do-estado
http://www.univates.br//noticias/8300-conversas-entre-univates-e-dce-resultam-num-dos-mais-baixos-reajustes-de-mensalidade-do-estado
http://www.univates.br//noticias/8300-conversas-entre-univates-e-dce-resultam-num-dos-mais-baixos-reajustes-de-mensalidade-do-estado
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&news=3927
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&news=3927
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&article=9
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&article=9
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&article=9


Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates170

Entrevistas e Depoimentos Orais

BERSCH, Roque Danilo. Entrevista Oral Projeto de Pesquisa 
histórica sobre o Diretório Central de Estudantes da Univates 
- DCE. Lajeado, 2010.
HEBERLE, Dalor Roberto. Depoimento Oral Projeto Memória 
UNIVATES. Lajeado: UNIVATES, 2008.
HEBERLE, Dalor Roberto. Entrevista Oral Projeto de 
Pesquisa histórica sobre o Diretório Central de Estudantes da 
Univates - DCE. Lajeado, 2010.
LAZZARI, Ney José. Depoimento Oral Projeto Memória 
UNIVATES. Lajeado: UNIVATES, 2007a.
LAZZARI, Ney José. Entrevista Oral Projeto de Pesquisa 
histórica sobre o Diretório Central de Estudantes da Univates 
- DCE. Lajeado, 2010.
LOHMANN, Herbert Carlos. Entrevista Oral Projeto de 
Pesquisa histórica sobre o Diretório Central de Estudantes da 
Univates - DCE. Lajeado, 2010.
WINK, Rogério Vilibaldo. Entrevista Oral Projeto de Pesquisa 
histórica sobre o Diretório Central de Estudantes da Univates 
- DCE. Lajeado, 2010.

Entrevistas escritos

ECKERT, Junior Alberto. Entrevista Escrita Projeto de 
Pesquisa histórica sobre o Diretório Central de Estudantes da 
Univates - DCE. Lajeado, 2010.
HILGERT, Renato Luiz. Entrevista Escrita Projeto de 
Pesquisa histórica sobre o Diretório Central de Estudantes da 
Univates - DCE. Lajeado, 2010.
SALVI, Eloni. Entrevista Escrita Projeto de Pesquisa histórica 
sobre o Diretório Central de Estudantes da Univates - DCE. 
Lajeado, 2010.
SORDI, Diane Caroline. Entrevista Escrita Projeto de 
Pesquisa histórica sobre o Diretório Central de Estudantes da 
Univates - DCE. Lajeado, 2010.



ANEXOS

Relação das Diretorias que fizeram o Movimento Estudantil 
Universitário da Univates57

Diretórios Acadêmicos dos Cursos, de 1969 a 197258

Associação Acadêmica – AA, de 1973 a 1981
Diretório Central Integrado – DCI, de 1982 a 1996

Diretório Central dos Estudantes – DCE, de 1996 até 2012

Diretórios Acadêmicos dos Cursos 

1969/1970
Curso de Letras - Subdiretório Centro Acadêmico da 
Faculdade de Letras
Presidente: Venâncio Diersmann

Fonte: Gente de Faculdade. Revista Conheça O Vale do Taquari. 14 de setembro 
de 1969. p.14

1970/1971
Curso de Letras - Centro Acadêmico Pio XII
Presidente: Osmar Agostini

Fonte: Curtinhas. O informativo. Ano I, nº 23, de 10 de out. de 1970.

57 As informações sobre algumas nominatas estão mais completas que outras, pois não 
foram encontradas fontes que permitissem dados mais completos. O DCE, possui em 
seu acervo somente um livro de Atas, o de numero 2, que compreende o período de 1988 
até 1999. O livro de numero 1, foi, segundo informações orais, perdido num alagamento 
na sala do DCE, quando este tinha sua sede no antigo prédio 2. Os dados sobre os 
períodos anteriores a 1988, foram coletados em jornais, sendo consultado o acervo da 
Biblioteca Pública de Lajeado, porém algumas lacunas ficaram pendentes.

58 Foram encontradas informações, no acervo de jornais da Biblioteca Pública Municipal 
de Lajeado, no período de 1969 a 1973, quanto da existência de Diretórios dos Cursos de 
Economia e Ciências Contábeis, no entanto sem indicação da composição das diretorias.
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1971/1972
Curso de Letras - D.A. Pio XII

Presidente:Presidente: Tania Mara Varone

1ª Vice-presidente: Rejane Anita Braga Lopes

2ª Vice-presidente: Sílvia Maria Lopes Gravina
Fonte: Curtinhas. O Informativo. 21 de agosto de 1971.

1972/1973
Curso de Letras – Subdiretório - D.A. Pio XII
Empossada em 04 de maio de 1972.
Presidente: Herbert Carlos Lohmann

1º vice-presidente: Sílvia Maria Gravina

2º vice-presidente: Wanda Michel

1ª secretária: Dolores L. Piccinini

2ª secretário: Vilar Majolo

Departamento Jornalístico: Ivete S. Kist

 Roque Bersch

 Suzana Born

 Maria Krause

Departamento Cultural: Tânia Mara Varone

Departamento artístico: Marlene Slongo

 Renata Lehenbauer

1º tesoureiro: Riben Krüger

2º tesoureiro: Osmar Agostini

Departamento de Material Didático: Marli Kist
Fonte: O Universitário. nº 2, ano 1/ 1972, de 27 de jun. de 1972. p.3

Associação Acadêmica – AA de 1973 a 1981

1973/1974 – AA 
Presidente: Dinizar F. Becker

Diretor Departamento de Jornal: Ruben Arend
Fonte: O INFORMATIVO. Lajeado, sábado, 05 de outubro de 1974. p.3.

O INFORMATIVO. Lajeado, sábado, 14 de setembro de 1974. p.7.
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1974/1975 – AA 
Sem informação

1975/1976 – AA 
Sem Informação

1976/1977 – AA 
Presidente: José Zagonel

Relações Públicas: Dalnei Santiago
Fonte: O INFORMATIVO. Lajeado, terça-feira, 22 de março de 1977, p.7.

1977/1978 – AA 
Presidente: Valdir Schneibler

Fonte: O INFORMATIVO. Lajeado, terça-feira, 07 de março de 1978, p.10.

1978/1979 – AA 
Presidente: Heinz Meyer (Ciências Econômicas)

Primeiro Vice-Presidente: Dalor Heberle (Ciências 
Econômicas)

Segundo Vice-Presidente: José Ernani Lírio (Ciências 
Contábeis)

Membros do Conselho Deliberativo: Leda Heineck 
(Letras), Beatriz Chemin (Letras), Luís Antônio Sieben 
(Letras), Gilberto Eckhardt (Ciências Econômicas).

Fonte: O INFORMATIVO. Lajeado, quinta-feira, 26 de outubro de 1978, p. 18

1979/1980 – AA
Presidente: Dalor Roberto Heberle

1º Vice-Presidente: Wilmar José Wagner

2º Vice-Presidente: Ney José Lazzari

Conselho Deliberativo: Marta Lucian

 Denice R.Goulart

 Maristela Lucian

 João Wilmar Thomé
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 27 de outubro de 1979. p.?.
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1980/1981 – AA
Presidente: Ana Rita Berti – Curso de Letras

1ª Vice-Presidente: Idair Delazzari – Curso de Letras

2ª Vice-Presidente: Jane Denice Zagonel – Curso de Letras

Conselho Deliberativo:
Ieda Ferri – Curso de Ciências Contábeis

Inês Bohn – Curso de Letras

Ademar Antônio Stürmer – Curso de Ciências Econômicas

Luís Antônio Sieben – Curso de Letras
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, quinta-feira, 30 de outubro de 1980. capa e p.5.

O INFORMATIVO, Lajeado, quinta-feira, 06 de novembro de 1980. capa

Diretório Central Integrado – DCI, de 1982 a 1996

1981/1982 – DCI 
Presidente: Nilson Gemelli

1ª Vice-Presidente: Isabel Körbes (assume a presidência de 
fevereiro a dezembro de 1982)

2º Vice-Presidente: Milton Schneider

Conselho Deliberativo: Marthin Léo Mallmann

 Rejani Maria Alievi

 Romi Schneider

 Denise Horn

 Heral[?] Stake – Suplente

 Hélio Munhoz - Suplente
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, quinta-feira, 2º de outubro de 1981. p.3.

1982/1983 – DCI
Participantes:
Eloni José Salvi, Ana Rita Berti, Márcia Bohn, Martin 
Léo Mallmann, Isabel Körbes, Rejani Maria Alievi, Romi 
Schneider e Milton Schneider.

Obs.: A relação dos nomes foi passada pelo Prof. Eloni J. Salvi, 
baseado numa foto do acervo do DCE, porém ele não se recorda do 
cargo que cada um ocupava.
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Eleições realizadas em 22 de outubro de 1982, gestão 1983. 
Conforme: O INFORMATIVO, Lajeado, sexta-feira, 22 de 
outubro de 1982. capa.

1983/1984 – DCI 
Presidente: Rogério Vilibaldo Winck

1º Vice-Presidente: Nilson Luiz Gemelli

2º Vice-Presidente: Juarez Borges da Silva

1ª Secretária: Rejane Maria Alievi

2ª Secretaria: Simone Chaves

1º Tesoureiro: Leonel Lange

2º Tesoureiro: Jorge Mörschbacher

Conselho Deliberativo: Luiz Carlos Lenz

 Nelson Luiz Battisti

 Juraci Fernandes

 Paulo Fernando Scheeren

 Margrit Mörschbacher

 Vera Lúcia Pretto
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, quarta-feira, 02 de novembro de 1983. capa

O INFORMATIVO, Lajeado, quarta-feira, 05 de outubro de 1983. p.3.

1984/1985 – DCI 
Presidente: Irajá Silva de Souza - Economia

1ª Vice-Presidente: Magda Lazzaretti - Letras

2ª Vice-Presidente: Ana Jaqueline Mallmann – Letras

Conselho Deliberativo:
Delmar Schmidt – Presidente (Economia)

Renato Bergmann - Contábeis

Margareth Spelmeier - Letras

Luiz Carlos Gressler - Economia

Loraine Hausmann – Letras - Suplente

Eloni José salvi – Economia - Suplente
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, sexta-feira, 26 de outubro de 1984. p.3.

O INFORMATIVO, Lajeado, sexta-feira, 23 de novembro de 1984. p.10.
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1985/1986 – DCI 
Presidente: Renato Luiz Hilgert

1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Gressler

2º Vice-Presidente: Astor Luís Mallmann

1ª Secretária: Mônica E. Bohnenberger

2ª Secretária: Ana Lúcia Hart

1ª Tesoureira: Iara Katz

2ª Tesoureira: Marci I. Wiebusch

Conselho Deliberativo: Rogério Winck – Presidente

 Rejane Alievi

 Paulo Scheeren

 Jerson E. Zanchetin

 Dirceu Gehl – Suplente

 Arno Kehl
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 02 de novembro de 1985. p.?.

1986/1987 – DCI 
Presidente: Cristina Feldens

1º Vice-Presidente: Rosilene Giveu Dochl

2º Vice-Presidente: Maria Elisa Bianchini

Conselho Deliberativo: Ricardo Viegas

 Paulo Scheeren

 Moisés Araújo

 Iunes Hassen

 Sueli Neiva Schneider – Suplente

 Edilson Zanatta - Suplente
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 08 de novembro de 1986. p.3.

1987/1988 – DCI 
Presidente: Edilson Zanatta (1º Semestre, trancou matrícula)

Presidente: Rosilene Biveu Doehl (2º Semestre)
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, terça-feira, 29 de novembro de 1988. p.7 e 
Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999.
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1988/1989 – DCI
Presidente: Rosangela Simonetti - Administração

1º Vice-Presidente: Antônio Baldasso - Administração

2º Vice-Presidente: Norberto Dalpian - Administração

Conselho Deliberativo: Nelson Muskopf - Administração

 Edson Porto Cardoso – Contábeis

 Sérgio Luis Guntzel - Economia

 Cleusa M.K. Cocconi - Administração

 Jaime Weiand - Administração – 
Suplente

 Iara Katz - Contábeis - Suplente
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, terça-feira, 29 de novembro de 1988. p.7.

Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999.Ata nº 
173/88, p.1v

1989/1990 – DCI
Troca de diretoria em virtude do afastamento da 
presidente Rosângela Simonetti.

Setembro de 1989 a abril de 1990

Presidente: Luis Antônio Baldasso; 

1º Vice-Presidente: Norberto Roque Dalpian;

2º Vice-Presidente: Edson Porto Cardoso;

Secretária: Jacira Oselame; 

Tesoureira: Zilda L. Possamai; 

Conselho Deliberativo: Nelson Musskopf, Sergio Luiz 
Güintzel, Cleusa M.K.Cocsoni, Jaime Weiand, Iara Katz. 

Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999.
Ata nº 181 e 182/89, p.4v

1990/1991 – DCI
Presidente: Jucele Bernadete Azzolin Comis

1ª Vice-Presidente: Genésio Leffa Henckler

2ª Vice-Presidente: Ademir José Evald 

1º secretário: Ricardo Pretto

2º Secretário: João Luiz Sehn

1º Tesoureiro: Jorge Luís Bersch 
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2º Tesoureiro: Valdir José Puhl

Conselho Deliberativo: Carlos André Nunes, Adriano 
Fontana, Vanda Garibotti. 

Departamento Cultural: Márcia Scherer e Erich Scherer 
(Erich Scherer é substituído por Dirceu Antonio Vetoratto)

Troca de Diretoria realizada em julho de 1990, em virtude do 
afastamento da Presidente e do 1º Vice-Presidente.

Presidente: Ademir José Evald

1º Vice-Presidente: Dirceu Antônio Veltorato

2º Vice-Presidente: Adriano Fontana

Secretário: Ricardo Pretto

Vice secretário: João Luiz Sehn 

Tesoureiro: Jorge Luís Bersch

Vice tesoureiro: Valdir José Pulh

Conselho Deliberativo: Carlos André Nunes, Vanda 
Garibotti, Márcia Scherer.

Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999.
Ata nº 183, 184, 187 e 188/90, p.4v, 5, 6.

1990/1991 – DCI59

Presidente: Ademir José Ewald (assume em julho de 1990)

Primeiro Vice-Presidente: Luis Antônio Baldasso

Segundo Vice-Presidente e tesoureiro: Dirceu Antonio 
Vetoratto

Secretária: Iranice Salete Theves

Departamento Social-Esportivo: Lisete Stacke, Márcio 
Cristiano Bennemann, Luciano Brandão

Departamento Cultural: Vanda Garibotti, Sérgio Güntzel 
Ramos, Rosângela Margareth Rocha, Dagmar Pinto Sturmer

Conselho Deliberativo: Marcius Joel Corbellini, Moisés 
Araújo, Valdir Puhl. 

Fonte: Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 
1999.Ata nº 001/91, p.7v.

59 Em virtude da troca de diretoria realizada em 1990, motivada pelo afastamento da 
Presidente e 1º Vice-Presidente, em 1991, foram realizadas novas eleições.
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1991/1992 – DCI
Presidente: Sílvio Luiz Grandi

1ª Vice-Presidente: Dagmar Pinto Stürmer

2ªVice – Presidente: Jacqueline Elesbão da Cruz

Tesoureiro: Augusto Killing; Secretária: Rosângela Gabriel

Vice-Secretária: Lourdes Terezinha Caye

Conselho Deliberativo: Edson Schneider, Marcius Joel 
Corbellini, Isani Diehl, Tânia Siqueira

Departamento Social Cultural: Fábio Dalmas, Isani Diehl

Departamento Esportivo: Marcius Joel Corbellini e 
Marcelo Aguiar. 

Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 23 de novembro de 1991. p.?.

Fonte: Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 
1999.Ata nº 009/91, p.16.

1992/1993 – DCI
Presidente: Luis Eduardo Koefender

1º Vice-Presidente: Daniel Janisch

2º Vice-Presidente: Leandro Chiarelli

Conselho Deliberativo: Cândida Marchesi

 Rodrigo Fabiano de Freitas

 Angela Maria Schossler

 Desireé de Azambuja Hirtenkauf

 Luciano Brandão – Suplente

 Maria Clarice Bligiavi – Suplente
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, quinta-feira, 29 de outubro de 1992. p.10.

Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999.
Ata nº 024/92, p.22.

1993/1994 – DCI
Presidente: Daniel Janisch

1º Vice-Presidente: Marcelo Giongo

2º Vice-Presidente: Loivo Marcos Lorenzi

Conselho Deliberativo: Luciano Brandão

 Ângelo M. Schossler
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 Catiane Calvi

 Fernanda H. Beneduzzi

 Ivonir Imperatori – Suplente

 Sirly L. Dessoy - Suplente
Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, terça-feira, 26 de outubro de 1993. p.6.

Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999. 
Ata nº 005/93, p.24v.

1994/1995 – DCI
Presidente: Márcio Cristiano Bennemann

1º Vice-Presidente: Jóvio Lorenzini 

2º Vice-Presidente: Marcelo A. Giongo 

Conselho Deliberativo: Catiane Calvi, Cintia T. Souza, 
Marcelo Wenzel, Sirangelo Morschheiter, Daniela Rahmeter, 
Márcia Petter, Geane Schuh, Vilson Kaffer, Angelita Grebin, 
Luciane Holz

Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999.
Ata nº 007/94, p.26v.

1995/1996 – DCI, após junho Diretório Central dos 
Estudantes - DCE
Presidente: Marcos Alexandre Maciel

1º Vice-Presidente: Daniel Prass

2º Vice-Presidente: Sirangelo Morschheiter

Tesoureira: Geane Schuh

Vice-tesoureira: Adriana Sieben

Secretária: Maria Eloísa Reckziegel

Vice-Secretária: Danielle Vicente

Departamento Social, Cultural, Esportivo e Conselho 
Deliberativo: Mônica Parisotto, Mônica Schnor, Stella 
Girardi, Alessandra Staevie – Suplente, Raquel Ritter – 
Suplente, Simone Faleiro - Suplente

Fonte: O INFORMATIVO, Lajeado, sábado, 18 de novembro de 1995. p.13.

Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999.
Ata nº 011/95, p.29 e 29v.
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1997/1998 – DCE60

Presidente: Marcos Alexandre Maciel
1º Vice-Presidente: Claudiomiro José Knebel
2º Vice-Presidente: Augustinho D. Zimmermann
1º Secretário: Janaína Barcelhos
2º Secretária: Daiane Führ
Tesourreiro: Marciano Schorr
Conselho Fiscal: Émerson L. Musskapf, Geane C. Schuh, 
Ivonir Imperatori
Suplentes: Fernanda Lopes, Márcio V. Erig
Diretor Social: Ademir F. da Silveira
Diretor cultural: Márcio C. Benemann
Diretor Esportivo: Luciano Schmidt
Diretor Imprensa: Andréa M. Arend.

Fonte: Jornal DCE, Ano I, n. 001, Lajeado, Maio de 1997. Capa.

Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999. 
Ata nº 007/97, p. 43v.

1998/1999 – DCE
Presidente: Márcio Vinícus Erig (afasta-se em 08.11.1998)
1º Vice-Presidente: Ademir da Silveira (Assume 08.11.1998 
– Ata 008/98)
2º Vice-Presidente: Claudiomiro José Knebel 
1º Secretário: Antônio H. Cavalheiro 
2º Tesoureiro: Germano H. Hallman
Conselho Fiscal: Sirângelo D. Morschheiter, Marcos A. 
Maciel, Cristiane Schnack
Suplentes: Laiani Fürh, Caroline Klafke
Diretora Social: Jardel Dresch
Diretor Cultural: Luciano Schmidt
Diretor Esportivo: Marcelo Arenhart
Diretor Imprensa: Ranieri Bastiani

Fonte: Livro de Atas, nº 02. De 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999. 
Ata nº 004/98, p. 49, 006/98, p. 49v e 008/98, p. 50v).

60 Neste período as eleições ocorrem no meio do ano, assim a diretoria cumpre seu mandato 
em dois anos distintos.
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1999/2000 – DCE
Presidente: Cíntia Agostini

Primeiro vice-presidente: Carlos Menta Giasson (assume 
em 2000)

Segundo vice-presidente: Sidnei Feine

Primeira secretária: Patrícia Schneider

Segunda secretária: Marina Oliveira

Primeiro tesoureiro: Jairo Valandro

Segundo tesoureiro: Rodrigo Moreira César

Departamento cultural: Aline Scherer

Departamento esportivo: Cristiano Daltrozzo

Departamento social: Márcio Vinícius Erig

Departamento de imprensa e divulgação: Marcelo 
Arenhart

Conselho Fiscal como titulares: Rosângela Mello, Kari 
Forneck, Alexandre Petter

Suplentes: Denise Oliveira e Luciane Ely
Fonte: Livro de Atas, nº 02. de 10 de novembro de 1988 a 26 de julho de 1999. 
Ata nº 004/99, p. 52v e 007/99, p.53v

2000/2001 – DCE
Presidente: Rodrigo Born Sander

Vice-Presidente: Jaime Ivan Lang

Vice-Presidente: Cristiane Jung

1ª Secretaria: Ana Paula Araújo

2ª Secretária: Andréia Eliane Oliveira Rocha

1º Tesoureiro: Márcio Blau

2º Tesoureiro: Marciano Tomasi

Conselho Fiscal:
Ricardo Cristiano Boaro

Guilherme Germano Kilpp

Suplentes Conselho Fiscal: Cibele Schonhorst

 Tiago Kern Kerber

Departamento Esportivo: Ênio Comaru Bergamaschi



Movimento Estudantil Universitário: História do Diretório Central de Estudantes da Univates 183

Departamento Cultural: Cláudia Scwingel

Departamento de Imprensa/Divulgação: Risiele Lauermann

Departamento Social: Rafael Rodrigo Eckhardt
Fonte: Ata 14 de 02 de outubro de 2000 e Ata 15/2000 de 04 de outubro de 2000, 
e Edital de Convocação de Eleições de 18 de agosto de 2000.

2001/2002 – DCE
Presidente: Maikel Horn
Vice-Presidente: Francine Spohr
Vice-Presidente: Lígia Bergesch Rocha
1ª Secretaria: Raquel Sbaraini
2ª Secretária: Silvana Braga
1º Tesoureiro: Candida Quiotti
2º Tesoureiro: Jairo Luis Gass
Departamento Esportivo: Glauco V. B. Rodrigues
Departamento Cultural: Rodrigo A. Vagnach
Departamento de Imprensa/Divulgação: Eduardo Felzmann
Departamento Social: Vanessa Vian 
Suplentes: Ana Paula Schnack
 Alessandro Morães
 Rodrigo Sivinski

Fonte: Ata 39/2001 de 12 de novembro de 2001 e Ata 41/2002 de 03 de janeiro 
de 2002 e EDITAL Nº 003/01 DCE/UNIVATES de 09 de outubro de 2001.

2002/2003 – DCE
Presidente: Lígia Bergesch Rocha 
Vice-Presidente: Maikel Horn 
Vice-Presidente: Francine Spohr
1ª Secretária: Denise Lopes Germann
2ª Secretária: Márcia Martins Viegas
1º Tesoureiro: Candida Quiotti
2º Tesoureiro: Ana Paula Adams
Departamento Esportivo: Alex Gallas Kranz
Departamento Cultural: Patrícia Worn
Departamento de Imprensa/Divulgação: Leonardo Jung
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Departamento Social: Cristian Dallé
Suplentes: Ana Paula Schnack
 Alessandro Morães
 Rodrigo Sivinski

Fonte: Ata 51/2002 de 14 de outubro de 2002 e Ata 53/2003 de 01 de janeiro de 
2003 e EDITAL Nº 001/02 DCE/UNIVATES de 09 de setembro de 2002.

2003/2004 – DCE
Presidente: Lígia Bergesch Rocha – De Janeiro a Março (A 
presidente Lígia solicita afastamento, Requerimento de 12 de 
março de 2004)
Vice-Presidente: Francine Spohr 
Vice-Presidente: Elisabete Duarte Rufino (assume em 
Março, devido o afastamento da presidente)
1ª Secretaria: Magda Cristine Fonseca
2ª Secretária: Ana Paula Ulmann
1º Tesoureiro: Candida Quiotti
2º Tesoureiro: Michel Machado
Departamento Esportivo: Paulo César Schena
Departamento Cultural: Leonardo Jung
Departamento de Imprensa/Divulgação: Rodrigo Sivinski
Departamento Social: Samanta Inês Vanzin
Suplentes: Fábio Klaus
Comissão Fiscal: Daniela Brunetto, Fernanda Queiroz, 
Márcio L. Weirich, Fabrício Bagattini, Márcia Martins Viegas

Fonte: Ata 012/2003, de 11 de outubro de 2003; Requerimento de Lígia Bergesch Rocha, 
de 12 de março de 2004; EDITAL Nº 002/03 DCE/UNIVATES, de 09 de setembro de 2003.

2004/2005 – DCE
Presidente: Junior Alberto Eckert 
Vice-Presidente: Márcio Marquetto Caye
Vice-Presidente: Rafael Luis Spengler
1ª Secretária: Fabíola Emanuella França
2ª Secretária: Tony Everton Mallmann
1º Tesoureiro: Bruna Rücker
2º Tesoureiro: Régis Martins
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Departamento Esportivo: Jairo Nos Schmitz
Departamento Cultural: Moacir Peters
Departamento de Imprensa/Divulgação: Roberta Luana Fritz
Departamento Social: Eduardo Weisheimer
Suplentes: Leonardo Santi Bazanella
 Fabrício Fontana

Fonte: Ata 01/2005, de 03 de janeiro de 2005; EDITAL Nº 001/04 DCE/
UNIVATES, de 02 de setembro de 2004

2005/2006 – DCE
Presidente: Junior Alberto Eckert 

Vice-Presidente: Márcio Marquetto Caye

Vice-Presidente: Eduardo Weisheimer

1ª Secretaria: Tony Mallmann

2ª Secretária: Jeferson Arend

1º Tesoureiro: Fabrício Fontana 
2º Tesoureiro: Diego Tomasi

Departamento Esportivo: Letícia Cemin

Departamento Cultural: Guilherme Rieth

Departamento de Imprensa/Divulgação: Tiago Luiz Lenz

Departamento Social: Márcio André Kronbauer

Suplentes: Simone Lassen
Fonte: Ata 01/2006, de 02 de janeiro de 2006; EDITAL Nº 006/05/DCE/
UNIVATES, de 22 de setembro de 2005.

2006/2007 – DCE
Presidente: Junior Alberto Eckert 

Vice-Presidente: Michele Rosali de Azevedo

Vice-Presidente: Jardel Ítalo Zanrosso

1ª Secretária: Marcos Alexandre Haas Röhrig

2ª Secretária: Guilherme Rieth

1º Tesoureiro: Fabrício Fontana 
2º Tesoureiro: Diego Antônio Gheno

Departamento Esportivo: Tatiana Born Sander
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Departamento Cultural: Márcio André Kronbauer

Departamento de Imprensa/Divulgação: Eduardo Weisheimer

Departamento Social: Tiago Luiz Lenz

Suplentes: Karine Scherer
Fonte: ATA/001/DCE/2007, de 06 de janeiro de 2007;

Poder de Voz. Nº5. Mês11. Ano 2006. Capa.

2007/2008 - DCE
Presidente: Eduardo Francisco Silva - Direito  
Vice-Presidente: Marcio André Kronbauer - Engenharia da 
Produção  
Vice-Presidente: Diego Antonio Gheno - História  
Secretária: Mariângela Costa Schneider - Pedagogia  
Vice-Secretário: Thiago Souza Krahl - Direito  
Tesoureiro: Michele Rosali de Azevedo - Ciências Exatas  
Vice-Tesoureiro: Júnior Alberto Eckert - Direito  
Dep. Cultural: Karen Daniela Pires - História  
Dep. Social: Marcelo Gerhardt - Engenharia Ambiental  
Dep. Esportivo: Kamila Cristina Wulff - Administração  
Dep. imprensa/Divulgação: Tatiana Mallmann - Administração  
Conselho Fiscal:

Cristiane Secchi (História)  
Adriano da Silva (Administração) 
Eduardo Magedanz (Administração)  
Virgínea Furlatto (Ciências Exatas) - Suplente  
Márcio Weirich (Educação Física) - Suplente 

Fonte:http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&ne
ws=3927. Acesso em 28 jan. 2010.

2008/2009 - DCE
Presidente: Tiago Guerra (Engenharia de Produção) 
Vice-presidente: Daniel Henrique Kreutz (Administração) 
Vice-presidente: Ederson Thomé (Análises de Sistemas) 
Secretário: Bernardo Marques de Siqueira (Letras) 
Vice-Secretária: Diane Sordi (Engenharia Ambiental) 
Tesoureiro: Márcio Kronbauer (Engenharia de Produção) 
Vice-tesoureiro: Eduardo Guerra (Ciências Contábeis) 
Departamento Cultural: Virginia Furlanetto (Ciências Exatas) 

http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&news=3927
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&news=3927
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Departamento Esportivo: Fernando Stein (Engenharia de 
Controle e Automação) 
Departamento de Imprensa: Nicolas Lagemann (Administração) 
Departamento social: Gabriela Baggio (Ciências Exatas) 
Suplente: Paulo Nonnenmacher (História) 
Conselho Fiscal: Eduardo Francisco da Silva, Ivan Francisco 
Diehl e Karin Kaufmann

Fonte: http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&ne
ws=5563. Acesso em 28 jan. 2010.

2009/2010 - DCE
Presidente: Diane Sordi – Engenharia Ambiental
1º Vice-Presidente: Tiago Guerra - Engenharia de Produção
2º Vice-Presidente: Carlos Augusto Portela – Direito
Secretária: Gabriela Baggio – Ciências Exatas
Vice-Secretária: Daniela Weber – História
Tesoureiro: Vitor Espinoza - Direito
Vice-Tesoureiro: Henrique Fassina – Comércio Exterior
Departamento Cultural: Eduardo Bünecker – Letras
Departamento Esportivo: Camila Schmidt – Ciências 
Biológicas
Departamento Social: Caroline Dalmoro – Enfermagem
Departamento de Comunicação: Guilherme Siebeneichler – 
Comunicação Social
Equipe de apoio:
Maio Jaeger – Engenharia de Controle e Automação; 
Débora Sordi – Tecnólogo em Logística; Ismael Schossler 
– Engenharia Ambiental; William Jacobs – Engenharia de 
Produção; Vanessa Prass – Biomedicina
Joseane Schneiders – Administração; Carine Krüger – 
Técnico em Segurança do Trabalho; Ivan Diehl – Ciências 
Exatas; Giordano Dellazeri – Arquitetura; Ana Paula 
Weber da Silva – Comunicação Social; Felipe Graziola – 
Fisioterapia; Ana Paula Müller – Química Industrial

Fonte: Edição nº 15 do Poder de Voz, jornal informativo do DCE Univates, mês 
11, Ano 2009.

http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&news=5563
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&news=5563
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2010/2011 – DCE
Presidente: Carlos A. Portela – Direito

Vice-Presidente: Guilherme Siebeneichler – Jornalismo

2ª Vice-Presidente: Luisa M. Arenhart – Ciências Contábeis

Secretária: Paula L. Abella – Direito
Vice-Secretário: Maurício S. da Silva – Análise de Sistemas
Tesoureiro: Vitor J. Espinoza – Direito
Vice-Tesoureiro: Willian de Oliveira – Engenharia Mecânica
Dep. Cultural: Clara Dalpian Darde – História
Dep. Social: Marcus V. Staudt – Jornalismo
Dep. Esportivo: João Wollmuth – Química Industrial
Equipe de apoio: Tiago Kappes – Relações Públicas; Débora 
Sordi – Logística; Alex Theves – Direito; Gabriela Carvalho 
– Fisioterapia; Rafael Cunha – Administração; Mariana 
Simionato – Jornalismo; Gabriela Muller – Estética e 
Cosmética; Amanda Meyer – Fisioterapia; Eduardo Bunecker 
– Letras; Gabriela Baggio – Ciências Exatas.

Fonte: Folder de capmanha Chapa 01 – DCE para continuar Avançando, out. 
2010

2011/2012 – DCE
Presidente: Carlos A. Portela – História

Vice-Presidente: Luisa M. Arenhart – Ciências Contábeis

2ª Vice-Presidente: Maurício S. da Silva – Análise de Sistemas

Secretária: Paula L. Abella – Direito

Vice-Secretário: Lidiane Blau - Direito

Tesoureiro: Vitor J. Espinoza – Direito

Vice-Tesoureiro: Gabriela Mueller – Estética e Cosmética

Dep. Cultural: Ohana Majolo de Azevedo – Design de Produtos

Dep. Social: Miguel Wolf – Engenharia da Computação

Dep. Esportivo: João O. M. Wollmuth – Química Industrial

Dep. Imprensa/Divulgação: Guilherme Serro Polita – 
Publicidade e Propaganda

Dep. Relação com os Cursos Técnicos: Luis H. Dos Santos 
(Téc. Informática
Equipe de apoio: Alex Theves – Direito; Ana Weber – 
Publicidade e Propaganda; Camila de Almeida – Engenharia 
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Ambiental; Clara Darde – História; Fernando Zanatta – 
História; Francisca Figueiró – Publicidade e Propaganda; 
Gabriele Carvalho – Fisioterapia; Guilherme Siebeneichler 
– Jornalismo; Gustavo Fedrigo – Engenharia Computação; 
Leonardo Camargo – Publicidade e Propaganda; Luis 
Henrique O. Galimberti – Engenhara da Computação; 
Maitícia de Melo – Engenharia Ambiental; Michele Muller – 
Estética e Cosmética;
Samuel Henn – Engenharia da Computação.

Fonte: Gestão 2012. Disponível em: <http://www.univates.br/dce/diretoria.php>. 
Acesso em: 16 abr. 2012.

http://www.univates.br/dce/diretoria.php
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