
Jornal UFG Goiânia, julho de 2013Jornal UFG Goiânia, julho de 2013VIDA ACADÊMICA VIDA ACADÊMICA 8 9

Movimentos 
estudantis 
do passado 
e do 
presente

De que maneira o senhor avalia a atual conjun-
tura dos movimentos estudantis dentro da Uni-
versidade Federal de Goiás?

O movimento estudantil passou por um pe-
ríodo de retração. Natural se considerarmos a con-
juntura e quais influências culturais afetaram as 
gerações nascidas depois da década de 1980 e, 
principalmente, na década de 1990. A última dé-
cada do século XX foi marcada pela ascensão de 
pensamentos conservadores e por uma globalização 
sustentada ideologicamente por valores neoliberais, 
individualistas e focados na formação competiti-
va, tendo em vista a necessidade de se qualificar 
para o mercado. O momento atual difere substan-
cialmente daquele, porque vivemos uma crise de 
graves proporções que afeta o sistema capitalista e 
deixou desnorteados os que se guiaram por valores 
neoliberais. A juventude não permanece por muitas 
gerações sem se manifestar fortemente. Mas é ne-
cessário considerar que, se aqui no Brasil isso está 
acontecendo agora, na Europa, Estados Unidos e 

mesmo na América Latina (Chile) 
isso já acontece faz muito tempo. 
A UFG também se insere nesse 
contexto. O movimento estudantil 
permaneceu sem bandeiras que 
convencessem os estudantes a se 
mobilizarem. O discurso radical de 
alguns grupos não encontravam 
espaços em meio à uma geração 
que tinha outras expectativas. Mas 
os últimos acontecimentos não sig-
nificam, necessariamente, uma re-
tomada das características passadas do movimento 
estudantil. Algumas mudanças que aconteceram 
nessas últimas décadas moldaram a juventude a 
outras perspectivas. A despolitização e a aversão 
a partidos e aos movimentos sociais é a principal 
delas, demonstrando uma crescente elitização na 
visão de mundo.

Entretanto, uma reivindicação específica, li-
gada à uma luta antiga pela qualidade no transpor-
te coletivo, começou lentamente a despertar uma 
pequena vanguarda que está se reaglutinando em 
torno das entidades estudantis. Contudo, não sig-
nifica ainda a retomada necessária do movimento 
estudantil, porque isso só acontecerá quando os 
Centros Acadêmicos, base fundamental desse for-
talecimento, estiverem devidamente organizados e 
envolvendo os estudantes de cada curso. Embora o 
Diretório Central dos Estudantes (DCE) esteja par-
ticipando nas coordenações e procurando mobilizar 
os estudantes, não se percebe nisso um fator ligado 
à força dessas entidades. A presença de grupos, qua-
se sempre oriundos da classe média, com concep-
ções anárquicas, portanto, avessos a aceitar uma 
direção e submeter-se às organizações, dificultam 
essa retomada. Tal comportamento, aparentemente 
avançado, mas em essência conservador, impede o 
fortalecimento de uma vanguarda, elemento essen-
cial para manter o movimento coeso e ascendente.

Os movimentos populares que tomaram 
as ruas de diversas cidades brasileiras 
nos meses de junho e julho de 2013 
expuseram a união de diversos setores 
da sociedade em busca de resposta para 
suas demandas. O movimento estudantil 
foi um dos segmentos da sociedade que 
mais contribuiu no engendramento de 
uma mobilização nacional e, ademais 
de pleitear uma pauta própria, como a 
reivindicação do passe livre estudantil, 
foi além e compartilhou as reivindicações 
da população. 
Em entrevista para o Jornal UFG, o 
professor de Geopolítica no Instituto 
de Estudos Socioambientais (IESA) da 
UFG, Romualdo Pessoa Campos Filho, 
relaciona a sua época no movimento 
estudantil com os dias atuais. Entre os 
anos de 1984 e 1986, ele foi diretor da 
União Nacional dos Estudantes (UNE) e 
atualmente é membro da Comissão de 
Altos Estudos do Memórias Reveladas 
do Centro de Referência das Lutas 
Políticas no Brasil (1964-1985), 
vinculada ao Arquivo Nacional. Confira.

Erneilton Lacerda

Centros acadêmicos se 
firmam como espaços de 

diálogo
Em tempos de movimentação 
estudantil na UFG e em todo 

o País, os centros acadêmicos 
buscam reafirmar o papel de 

ponte entre as demandas dos 
estudantes e as respostas da 

instituição
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Em época de incontestável agitação dos jovens, que culmi-
nou em uma mobilização nacional responsável por trazer 
à tona diversas cobranças da população brasileira a seus 

governantes, surge um questionamento: de onde surgiram tais 
grupos que pautaram os insatisfeitos com a atual realidade do 
País? Considerando o forte caráter estudantil dos protestos, uma 
possível resposta seria: dos Centros Acadêmicos. 

Definido pela União Nacional dos Estudantes (UNE) como 
uma das entidades representativas dos discentes na universi-
dade, as atividades do Centro Acadêmico (CA), quando este está 
em pleno funcionamento, influenciam a maneira como os estu-
dantes enxergam e buscam melhorar o curso no qual estão ma-
triculados. Ao garantir um canal democrático de contato entre 
os estudantes, o CA torna-se um espaço de diálogo, o que possi-
bilita a exposição das críticas, dúvidas e demandas. 

Uma das funções básicas de todo CA é proporcionar o con-
tato dos estudantes com os órgãos de representação geral, a 
exemplo do Diretório Central dos Estudantes (DCE), e com a 
direção das unidades acadêmicas. Agrega-se a essa função a 
discussão de soluções de problemas, como a falta de professores 
ou mesmo quanto às mudanças curriculares dos cursos. 

Na Universidade Federal de Goiás (UFG), há CA's tra-
dicionais, como o Centro Acadêmico XI de Maio (Caxim), do 
curso de Direito, que funciona há mais de 80 anos; há outros 
que passaram algum tempo inativos e, recentemente, voltaram 
à ativa, caso do CA do curso de História; e há também cursos 
nos quais ainda não há funcionamento desta entidade repre-
sentativa.

A atual gestão do Caxim, que tomou posse 
em janeiro de 2013, é composta por  23 estudantes. 
Para Felipe Otávio Alves, relações públicas do Caxim, 
“2012, particularmente, foi um ano de fraca atuação 
política do CA, que é seu principal papel. Houve pouca 
atuação em relação à promoção de debates, de pa-
lestras e de discussões com os estudantes”. “Quando 
não se sabe as reivindicações dos alunos, torna-se im-
possível representá-los”, declara Felipe Otávio. 

A atuação de um Centro Acadêmico é impor-
tante também para viabilizar a resolução de proble-
mas que afetam os alunos. No início de 2013, chegou 
ao Caxim a reclamação de estudantes que estavam 
sendo prejudicados pela má conservação do telhado 
na Faculdade de Direito. Era época de chuva e as 
goteiras faziam com que a sala e as carteiras ficas-
sem molhadas. “Diante desta situação, o Caxim, en-
viou um ofício para o diretor da Faculdade de Direito, 
exigindo que ele tomasse providências. Logo depois 
disso, foram enviados um engenheiro e um arquiteto 
para avaliar a situação das salas da faculdade e, al-
gum tempo depois, o telhado foi arrumado”, comemo-
ra Humberto Morais, diretor de patrimônio do Caxim. 
“A ação rápida do CA foi importante, pois mostrou que 
estávamos atentos às demandas que surgem”. 

Enquanto isso, o Centro Acadêmico do curso 
de História procura estabelecer um espaço próprio 
de gestão e debate com os estudantes. Iago Montal-
vão, um dos coordenadores, enfatiza o caráter repre-
sentativo do CA. “Temos quatro membros no Conse-
lho Diretor da Faculdade de História. É uma vitória 
para o corpo discente do curso, porque a pauta ela-
borada pelos estudantes é apresentada nas reuni-
ões do Conselho”. Estudante do sétimo período de 
História, Yuri Veiga, que não atua na coordenação 
do CA, conta que “as ações do Centro Acadêmico de 
História têm contribuído para a participação efetiva 
dos estudantes na tomada de decisões”. 

O estudante do terceiro semestre do cur-
so de Museologia, Resigno Barros, vê a existên-
cia dos Centros Acadêmicos como imprescindível 
para “uma representação estudantil que atue, de 
fato, em prol dos interesses dos discentes”. Ele 
juntou-se a outros colegas do curso para criar o 
Movimento Pró-CA a fim de mobilizar todos os es-
tudantes de Museologia quanto à importância da 
formação de um Centro Acadêmico, que, para ele, 
deve respeitar as especificidades de cada curso. “O 
próximo passo é a convocação de uma assembleia 
geral para fundamentar, em uma discussão aber-
ta, a criação de um estatuto para o CA”, explica. 

Com uma visão crítica em relação à atuação 
de muitos CA's na UFG, Resigno Barros desapro-
va a maior visibilidade dada às atléticas, que são 
responsáveis por organizar campeonatos internos, 
jogos, treinos e representar a faculdade em jogos 
externos. O estudante de Museologia nota que esse 
protagonismo das atléticas, em detrimento de qual-
quer outro tipo de debate, enfraquece a represen-
tação estudantil. “É preciso que haja uma ponde-
ração, em que a discussão seria conjunta entre as 
atividades culturais e políticas”, disse o estudante.

Conforme o historiador e professor de Geo-
política do Instituto de Estudos Socioambientais 
(IESA) da UFG, Romualdo Pessoa Campos Filho, 
“mais do que a organização, a capacidade dos CA's 
de envolverem os estudantes de seus cursos e seus 
diretores constituírem-se em lideranças localiza-
das, pode fazer surgir assim uma vanguarda que 
seja reconhecida pela maioria dos estudantes”. 

De algum modo, tal vanguarda foi percebida 
nos movimentos organizados que tomaram conta 
das ruas de diversas cidades brasileiras, principal-
mente nos meses de junho e julho de 2013. Apesar 
de entender que este é um processo inicial, Romu-
aldo Pessoa mostra-se otimista. “São nas crises so-
cioeconômicas que as lutas populares se fortalecem 
e novas lideranças despontam, quiçá, obedeçam aos 
princípios que as motivam como honestidade e senti-
mento de solidariedade diante das injustiças sociais.”  

O senhor entende que essa conjuntura é sinal 
de evolução ou de retrocesso?

Inegavelmente, há um retrocesso quando 
analisamos a capacidade que tínhamos de mo-
bilizar os estudantes com objetivos políticos de-
finidos, reivindicações praticamente aceitas por 
todos, com raras exceções, e um nível  bem mais 
elevado de politização.

Qual a sua perspectiva quanto ao funcionamen-
to dos Centros Acadêmicos dentro da Universi-
dade Federal de Goiás?

Os Centros Acadêmicos são sustentados 
pelos alunos dos dois primeiros anos, principal-
mente. Mas sua politização, que pode dar mais 
força e coesão nas lutas, será tanto maior quanto 
for mais fortalecido o movimento nas escolas de 
ensino médio. Esse fortalecimento será possível 
quando parte dessa juventude de secundaristas, 
que se manifesta nas ruas, entrarem nas univer-
sidades. É um processo que demanda mais de 
uma geração e que depende da formação política 
para que seja concretizada. Se prevalecer a aver-
são aos partidos e às organizações sociais, o que 
poderemos ter é a formação de uma geração con-
servadora que poderá ser envolvida por grupos 
conservadores e até mesmo fascistas.

Estudantes do curso de Museologia em votação da 
comissão eleitoral para escolha da direção do CA

Em destaque, professor Romualdo Pessoa junto a estudantes da UFG em assembleia no auditório 
do antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras em 1981, durante período de greve Integrantes do Centro Acadêmico de História na aprovação 

do Passe Livre, na Câmara de Vereadores de Goiânia

Sede atual do Centro Acadêmico do curso 
de Direito, Caxim, o mais antigo da UFG


