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RESUMO

Esta  monografia  resgata  a  história  do  movimento  estudantil  brasileiro  em 

geral  e  da  PUCRS em particular.  Estão  relatados fatos,  em que  os  estudantes, 

organizados  no  movimento  social  que  os  caracteriza,  marcaram  o  consciente 

coletivo brasileiro. Analisa  a  cobertura  dos  jornais  Sul21  e  Zero  Hora  sobre  as 

manifestações dos estudantes da PUCRS, entre os dias 8 e 24 de junho de 2011.  

Objetiva  compreender  qual  a  visão  que  os  jornais  produziram  do  movimento 

estudantil  da PUCRS em 2011. Foram analisadas matérias dos jornais dentro do 

período citado. O estudo demonstra a visão equilibrada e de respeito ao movimento 

estudantil  por  parte  do  Sul21.  Apresenta  também  a  abordagem  policialesca  e 

depreciativa sobre os eventos do movimento estudantil em Zero Hora. Motivada pela 

necessidade de os estudantes contarem sua própria história e, como um registro, de 

uma das passagens mais marcantes do movimento estudantil  contemporâneo no 

Rio Grande do Sul.

Palavras chave: Movimento Estudantil; PUCRS; Sul21; Zero Hora; jornalismo
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INTRODUÇÃO

O  movimento  estudantil  tem  passagens  marcantes  na  história  do  Brasil. 

Constituiu-se como um movimento social ativo e organizado nas primeiras décadas 

do século XX. Deu um salto em sua intervenção nacional com a fundação da UNE, a 

União Nacional dos Estudantes. De lá para cá não parou mais. Teve altos e baixos. 

Vitórias contundentes e derrotas amargas. O sangue de muitos estudantes escorreu 

nos porões da ditadura. O movimento estudantil  conseguiu sobreviver à ofensiva 

militar que devastou a democracia no Brasil, que deixou um rastro de autoritarismo a 

cada ato.

Pretende-se nesta monografia, além de resgatar passagens que estão fortes 

no consciente coletivo nacional, abordar um pedaço contemporâneo, contemplá-lo, 

situá-lo historicamente e analisá-lo. A partir da cobertura do jornal eletrônico Sul21 e 

do jornal impresso Zero Hora, será realizada a análise de conteúdo das reportagens 

destes veículos sobre as manifestações estudantis na PUCRS em 2011.

No Capítulo I, estão as passagens mais conhecidas, e outras nem tanto, do 

movimento  estudantil  brasileiro.  O  projeto  Memória  do  Movimento  Estudantil  foi 

bastante valioso neste trecho.

Já  no  Capítulo  II  será  registrada  a  história  do  movimento  estudantil  da 

PUCRS, de poucas, porém valorosas fontes. Não são muitas bibliografias em geral 

que  tratam  do  tema  movimento  estudantil.  Em  sua  maioria,  são  os  próprios 

militantes  do  movimento  estudantil  que,  anos  depois,  reencontram  os  amigos, 

compilam  acervos pessoais, consultam a imprensa da época. Alguns conseguem 

até materiais da repressão militar de 1964 a 1985 com a visão do poder. Enxergar 

como os militares viam e agiam para conter o movimento estudantil é, talvez, mais 

importante que contar os feitos da juventude.

No  Capítulo  III  está  posta  uma  apresentação  dos  jornais  que  serão 

analisados, o objetivo proposto e o corpus da pesquisa. O jornal Zero Hora, bastante 

conhecido de todos os gaúchos, e o, recém-criado, jornal exclusivamente eletrônico 

Sul21. O objeto de análise deste trabalho são as reportagens dos jornais sobre as 

mobilizações estudantis na PUCRS, iniciadas na noite do dia 8 de junho de 2011 até 

o dia 24 de junho, dia da decisão do Conselho Universitário da referida instituição de 
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ensino, acerca do conflito estabelecido entre o constituído agrupamento de oposição 

ao  DCE,  Movimento  89  de  Junho,  e  a  atual  gestão  do  Diretório  Central  dos 

Estudantes da PUCRS. 

O Capítulo IV é o da apresentação do método, a análise de conteúdo. Ali está 

a definição das unidades de análise e as categorias utilizadas, no caso positivo, 

negativo e neutro. Primeiro se realizará a análise quantitativa, para dimensionarmos 

numericamente a abordagem dada pelos jornais. 

Logo  em  seguida,  no  Capítulo  V,  será  aplicada  a  análise  qualitativa, 

fundamental  para  entendermos  qual  subjetividade  se  constrói  a  partir  das 

respectivas leituras. Trechos da matéria serão lidos e relidos, analisados sob a luz 

da  análise  de  conteúdo,  a  partir  de  Laurence  Bardin,  mas  também  de  dois 

fundamentais jornalistas: Perseu e Cláudio Abramo. 

Por  fim,  as  Considerações  Finais.  Capítulo  em  que  será  sistematizado  o 

resultado das análises, o extrato tirado após exaustivo exame das reportagens, sob 

a perspectiva dos autores utilizados.

Este trabalho, assim como todas os outros, não é desprovido de conteúdo 

ideológico. Quando se conta uma história, conta-se a partir de uma perspectiva. A 

simples escolha do que escrever ou não já é ideológica. Nesta monografia, relata-se 

a  trajetória  dos  estudantes  brasileiros,  das  mobilizações  contemporâneas  dos 

estudantes da PUCRS e de como a imprensa local registrou esses episódios. O 

método científico, no caso a análise de conteúdo, nos  permite contar e analisar, a 

partir de fontes históricas e vivas, os acontecimentos vivenciados na PUCRS entre 

os dias 8 e 24 de junho de 2011.

Essas fontes, igualmente ao autor, também estão carregadas de subjetividade 

e ideologia.  Mesmo que não saibam, que não admitam e que lutem contra isso. 

Permitam-nos ser nossos próprios historiadores. Esta monografia está enquadrada 

ao lado dos leões africanos, que segundo diz o provérbio deste continente, enquanto 

não tiverem seus historiadores, as histórias das caçadas seguirão sendo contadas 

pelos caçadores.
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1. MOVIMENTO ESTUDANTIL NO BRASIL: QUEM É, O QUE FEZ E COMO SE 
CONSTITUIU NA MEMÓRIA COLETIVA

O  movimento  estudantil  tornou-se  lugar-comum  na  história  brasileira  do 

século XX. Foi no início do século passado, que iniciou a organização de uma rede 

nacional  de estudantes,  capaz de coordenar  campanhas e constituir  de  fato  um 

movimento social  dos estudantes. Complexo, amplo e diversificado, o movimento 

estudantil tal como citaremos neste trabalho não é apenas a soma dos movimentos 

estudantis  que existem. Neste caso,  o  todo é maior do que a soma das partes. 

Várias páginas da história do nosso país foram escritas pela ação dos estudantes 

que romperam a formalidade do cotidiano de suas escolas e universidades. 

Há uma visão ainda predominante sobre o caráter, as formas, a política, o 

programa e a abordagem do movimento estudantil,  ainda vista  por  alguns como 

àquela  moldada  sob  a  resistência  à  ditadura  militar.  Entretanto,  os  estudantes 

possuem uma história pré e, principalmente, pós-1968. Isso não pressupõe negar o 

ano que não terminou, expressão consagrada na obra do jornalista Zuenir Ventura 

(1988). Após a redemocratização e o retorno ao pluripartidarismo, agregou-se outro 

valor  nesse  estereótipo  do  movimento  estudantil:  o  conteúdo  partidário  e  suas 

repercussões.

No livro que celebra o centenário da entidade estudantil, ainda em atividade, 

mais  antiga  do  estado,  o  Centro  dos  Estudantes  Universitários  de  Engenharia 

(CEUE) da Universidade Federal  do  Rio  Grande do Sul  (UFRGS),  há a  mesma 

referência acerca da visão do movimento estudantil.

A  ideia  de  movimento  estudantil  que  repousa  em  nosso  imaginar 
instantaneamente ao proferir  dessas duas palavras,  a de um movimento 
estudantil dos anos de ditadura, engajado e espancado, não é o movimento 
estudantil óbvio durante toda a história do Ceue. Nas décadas iniciais, por 
exemplo, era vetada, expressamente, em estatuto, a utilização desse centro 
acadêmico para a veiculação de discussões políticas e religiosas. Todavia, a 
violência,  a  rebeldia,  a  indignação e a  repressão  são  as  cores  intensas 
desse enredo.(SIRTORI, 2003, p.21)

Por que a imagem do movimento estudantil  brasileiro de 1968, ainda está 

presente na visão de muitas pessoas?
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A herança de 1968 é polêmica,  rica  e se faz sentir  até  hoje.  Foi  o  ano 
deflagrador de uma série de reivindicações sociais, políticas e culturais que 
continuam sem solução.  Indicou a necessidade de criação de uma nova 
ordem  mundial  voltada  fundamentalmente  para  o  homem,  com  a 
implantação da igualdade entre os sexos,  do respeito à vida e ao meio-
ambiente, do planejamento ecológico e da defesa do direito das minorias. E 
o mais importante:  ensinou que uma sociedade não é feita  apenas para 
reproduzir  a  si  mesma  num  círculo  vicioso,  mas  também  estar  em 
permanente transformação, visando atender às necessidades e aspirações 
de  sua  população.  De  onde  surgiram  inspiração  e  fôlego  para  tanta 
movimentação  reunida  num só  ano? O fato  é  que,  em um determinado 
momento,  alguém não se  conformou  e  escreveu  com letras  firmes num 
muro  de  Paris:  “Seja  realista,  peça  o impossível.  (ZAPPA,  SOTO,  2008, 
p.16)

O legado de 1968 permanece vivo no compasso de que muitos problemas e 

reivindicações  ainda  não  foram  solucionados.  O  mundo  mudou,  o  movimento 

estudantil também. 

A ação  de partidos  políticos  no interior  do  movimento  estudantil  tem sido 

tratada e combatida por amplos setores da mídia e dos próprios partidos que não 

estão inseridos neste contexto. Porém cabe ressaltar de que os partidos são criados 

e  necessários  justamente  para  isso,  unificar  em  seu  interior  pessoas  dos  mais 

distintos estratos sociais, que tenham interesse comum no programa deste partido. 

Os partidos de todas as orientações ideológicas disputam todos os espaços políticos 

da sociedade,  a  começar  pelo  Estado.  Alguns  priorizam a disputa  de sindicatos 

patronais,  entidades  empresariais,  postos  na  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil. 

Outros, optam por sindicatos de trabalhadores, entidades estudantis,  movimentos 

sociais. Essas opções são tomadas ao sabor da luta de classes (MARX, ENGELS, 

2002),  o  motor  da  história  como  definiram  Karl  Marx  e  Friederich  Engels  no 

Manifesto do Partido Comunista. Ação consciente de parcelas da sociedade, através 

da imprensa e outros meios trataram de rotular o movimento estudantil  como um 

aglomerado de disputas partidárias no qual se reproduz práticas da política geral. O 

movimento  estudantil  não  está  apartado  do  conjunto  da  sociedade,  está 

profundamente inserido na vida social. O primeiro espaço de socialização fora da 

família é o ambiente escolar. 

São  nas  Universidades,  que  a  priori  se  deve  produzir  conhecimento  e 

compartilhá-lo em nível superior a seus estudantes. Neste contexto o debate político 

é uma presença necessária, na afirmação da cidadania e dos valores democráticos, 
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fundadores  da  Constituição  vigente  desde  1988,  não  por  acaso,  denominada 

Constituição  Cidadã.  Essas  considerações,  entretanto,  não  anulam  práticas 

desprezíveis realizadas por alguns partidos políticos no movimento estudantil. Por 

isso mesmo devemos enxergar o movimento estudantil dentro da totalidade social e 

política.  Se  determinados  partidos  possuem  condutas  reprováveis  na  gestão  da 

máquina pública, tanto no Executivo, como no Legislativo e no Judiciário, o mais 

provável é que reproduzam essas práticas na formação de seus novos quadros. 

Dessa forma,  mesmo rechaçando  esta  postura,  não  é  de  se  admirar  sua 

conduta reprovável em outras esferas da política, como o movimento estudantil. Não 

devemos nos espantar que assim o façam, mas, menos ainda, deve-se compactuar 

que determinadas práticas se mantenham e sejam naturalizadas. Deve-se pensar no 

movimento, nas mudanças. Afinal, a única coisa que nunca muda é a certeza de que 

tudo  sempre  muda.  Sem  história,  não  há  futuro.  Recontar  nosso  passado  é 

essencial para compreendermos os desafios e as mobilizações do tempo presente. 

1.1. As primeiras entidades

De acordo com o sítio do projeto Memória Viva do Movimento Estudantil1 em 

1901 foi fundada a Federação dos Estudantes Brasileiros, com curta duração e com 

escassos registros. Segundo Sirtori (2003) o CEUE/UFRGS, à época sob o nome de 

Grêmio  dos  Estudantes  da  Engenharia,   teve  sua  fundação  celebrada  em 

Assembleia no dia 16 de julho de 1903, na Escola de Engenharia, na cidade de 

Porto  Alegre,  posteriormente  incorporada  à  Universidade  de  Porto  Alegre,  que 

depois rebatizada de Universidade do Rio Grande do Sul, até finalmente se tornar a 

atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Há também menção da fundação do  Centro  Acadêmico XI  de  Agosto em 

1903, no sítio institucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

(USP)2,  entidade representativa dos estudantes de Direito  desta Universidade.  O 

1 Memória do Movimento Estudantil, seção Cronologia do Movimento, 1901-1930. 
http://www.mme.org.br/main.asp?Team={53D118DF-A834-4424-BEED-8AFAB8EE0FE7} Acesso: 
28 de outubro de 2011.

2 Faculdade de Direito Universidade de São Paulo, seção A Faculdade, subseção Centro Acadêmico 
XI de Agosto. http://www.direito.usp.br/faculdade/caxi08_01.php Acesso: 28 de outubro de 2011.

http://www.direito.usp.br/faculdade/caxi08_01.php
http://www.mme.org.br/main.asp?Team=%7B53D118DF-A834-4424-BEED-8AFAB8EE0FE7%7D
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nome do Centro Acadêmico é alusivo à data de criação dos dois primeiros cursos de 

Direito no Brasil, em São Paulo e Olinda, no ano de 1827. 

Independente  da  discussão  sobre  qual  é  a  mais  antiga  entidade  do 

movimento  estudantil  vigente,  sabe-se  que  estas  foram  organizadas  como 

agremiação dos estudantes de determinado curso, no caso Engenharia ou Direito, 

com a finalidade de representar seus interesses reivindicativos acadêmicos. Neste 

momento as Universidades ainda eram escassas e com poucas matrículas. Eram o 

espaço restrito em um país ainda de maioria analfabeta. 

A chegada  de  Getúlio  Vargas  ao  poder  em  1930,  com  a  destituição  de 

Washington Luiz da Presidência da República, marcou o final da chamada República 

Velha, trouxe aos estudantes já organizados em mais numerosas e já experientes 

entidades,  neste  momento  já  existiam  entidades  com  mais  de  20  anos  de 

organização como as citadas anteriormente, debates políticos de outra envergadura 

e com protagonismo das entidades e de seus dirigentes enquanto estudantes. Esta 

é  uma  diferença  relevante,  pois  vários  ex-membros  de  entidades  estudantis  se 

destacaram na política e nas artes, mas já como bacharéis e não como estudantes, 

através de um movimento social próprio, dotado de significado específico e geral, da 

maneira como hoje o compreendemos. Exemplos notáveis são Castro Alves, Álvares 

de Azevedo, Fagundes Varella, Joaquim Nabuco e Prudente de Moraes, conforme o 

sítio da Faculdade de Direito da USP.3

Justamente durante o recém-criado Estado Novo, em 11 de agosto de 1937, é 

fundada a União Nacional  dos Estudantes,  a  UNE, entidade nacional,  em plena 

atividade, mais antiga do movimento social brasileiro.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) já começa com uma polêmica: para 

uns, ela foi criada em 1937, para outros, a verdadeira fundação da UNE ocorreu em 

1938. Esta divergência inicial já nos mostra como é difícil falar em uma “história da 

UNE”. O mais correto seria nos referirmos as “histórias da UNE”. Isto porque a UNE 

foi  uma entidade  de  caráter  social  e  político  que  reunia  um grande  número  de 

estudantes, pertencentes a diferentes grupos com diversas tendências políticas e 

3 Faculdade de Direito Universidade de São Paulo, seção A Faculdade, subseção História. 
http://www.direito.usp.br/faculdade/index_faculdade_historia_01.php Acesso em 28 de outubro de 
2011.

http://www.direito.usp.br/faculdade/index_faculdade_historia_01.php
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ideológicas. E cada um desses grupos possui uma versão ímpar da trajetória da 

entidade. (ARAUJO, 2007, p. 21)

Neste  dia  11  de  agosto  de  1937  realizou-se  o  I  Conselho  Nacional  de 

Estudantes,  na  Casa  do  Estudante  Brasileiro  no  Rio  de  Janeiro-RJ,  instância 

prevista  no  estatuto  da  Casa.  Neste  evento  fundou-se  a  UNE,  já  com  esta 

denominação e  tendo a  direção de Ana Amélia  Queirós  Carneiro  de  Mendonça. 

Entretanto, a realização do Conselho foi uma reação de Ana Amélia ao avanço da 

juventude comunista no interior do movimento estudantil. Ela não querendo perder 

seu posto, organizou o Conselho às pressas e com o veto aos debates políticos.  

Ficou no debate assistencial e dentro do seu controle. Dessa forma, ela não está 

nos registros históricos da UNE como Presidente de fato e de direito.

Quem apresenta a versão de fundação da UNE em 1938 é Irum Sant'anna 4, 

que explica a polêmica da fundação da UNE. Segundo relata, Ana Amélia Queirós 

Carneiro de Mendonça se portava como uma benfeitora dos estudantes na Casa do 

Estudante  do  Brasil,  não  como  uma  dirigente  estudantil.  Porém,  ao  observar  a 

crescente organização da juventude comunista no movimento estudantil, adianta-se 

convocando  o  Conselho  Nacional  dos  Estudantes,  em  agosto  de  1937.  Para 

Sant'anna,  essa  data  não  pode  ser  considerada  o  nascimento  da  UNE,  pois  a 

plataforma desse Conselho era na prática contra os ideais fundacionais da UNE, 

tanto que Ana Amélia vetou os debates políticos nesse Conselho, querendo que 

fosse incorporada apenas a visão solidária da entidade, que ajudasse os estudantes 

a estudar. 

A ligação com o governo Getúlio Vargas, mesmo às vésperas e já no Estado 

Novo, era o que permitia a Ana Amélia uma posição de destaque, que ela não queria 

perder  de  jeito  nenhum.  Inclusive,  quando  Vargas  fez  campanha  para  que  a 

população fizesse doações de dinheiro, jóias, obras de arte, etc, para o pagamento 

da dívida externa brasileira, o dinheiro na verdade foi doado a Casa do Estudante do 

Brasil, tornando a entidade mais rica da época. A doação foi algo em torno de “um 

4  Nascido em São Cristóvão, Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 1916, foi entrevistado em outubro 
de 2004 pelo projeto Memória do Movimento Estudantil. 
http://www.mme.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?
DocumentID={4F3E0EF0-6924-43CA-B314-1EE555B4D82C}&ServiceInstUID={350441AD-EA8E-
4CBD-9419-87E1E7F85FCA} Acesso em 28 de outubro de 2011.
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milhão da moeda corrente”. 

Em 22 dezembro de 1938 aconteceu o II Congresso Nacional de Estudantes, 

que,  para  Sant'anna,  representa  a  verdadeira  fundação  da  UNE.  Ele  explica  o 

objetivo de jovens como ele, contra as posições de Ana Amélia, na concepção de 

fundação da UNE.

Nós queríamos fazer uma entidade de estudantes, cuidando dos interesses 
dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, uma entidade política, democrática, 
que  esteve,  desde  o  início,  lutando  por  todos  os  interesses  nacionais. 
Surgiam, naquela época, a luta pela siderurgia nacional, a luta pelo petróleo 
nacional  e,  posteriormente,  a  luta  contra  a  bomba atômica,  a  luta  de O 
Petróleo é Nosso. Enfim, nós queríamos uma entidade assim, sonhamos 
com uma entidade desse jeito. E o espanto que eu vejo, agora, com a minha 
idade provecta é que aquele sonho nosso foi  realizado na prática muito 
acima do que nós imaginávamos.  Nosso sonho era esse:  uma entidade 
democrática, política, atuando politicamente e, ao mesmo tempo, tratando 
dos  interesses  dos  estudantes.  A  UNE  ultrapassou  tudo  que  nós 
sonhávamos (Sant'anna, 2004).

A UNE e os estudantes estavam apenas no começo.

1.2. Os estudantes entram em campo: nazifascismo, petróleo, Legalidade e o 
Centro Popular de Cultura 

Foram difíceis os primeiros anos da UNE. O governo Vargas, financiador da 

Casa do Estudante do Brasil, sob direção de Ana Amélia Queirós, não reprimiu com 

violência a UNE. Tentou “matá-la” sem nenhum auxílio financeiro. Mesmo assim, a 

UNE já estava afirmada, diante das entidades que a fundaram e de seus dirigentes. 

A consolidação da UNE se deu com a arrecadação de seus primeiros recursos, da 

luta contra o nazifascimo e da sua primeira sede própria. Sant'anna é quem nos 

relata essa passagem.

Depois que a UNE foi fundada, já não havia mais condição nenhuma para a 
repressão. Ela foi fundada com aquele caráter mesmo de União Nacional 
dos Estudantes, com base nos diretórios. Não foi nenhum congressinho de 
“estudantinho” não. Todo mundo que veio para o congresso fazia parte dos 
diretórios estudantis do Rio, de São Paulo, da Bahia. Como é que Getúlio ia 
se  opor?  Uma  entidade  baseada  no  Centro  XI  de  Agosto?  Não  havia 
condição.  A UNE nasceu e não havia possibilidade de fazer perseguição 
política. Tentaram matar a entidade economicamente, foi isso. Ficou sem 
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sede, porque nós brigamos com a Ana Amélia. Brigamos e ficou sem sede. 
Luís Paes Leme leva a entidade para a casa dele. Viveu os primeiros três 
anos numa miséria total e absoluta. Em 1940 é que houve uma iniciativa. 
Dessas iniciativas,  surge a chamada Feira de Amostras,  aqui  no Rio  de 
Janeiro. Foi realizada exatamente na Esplanada do Castelo, que, naquele 
tempo, era um aterro. Então, naquele trecho entre a Santa Casa e a praia, 
tudo ali foi aterrado, plano. Um grupo fez a chamada Feira de Amostras. 
Tinha uma porção de barracas, tinha teatro, circo... E, durante um tempo, lá 
eles ganharam dinheiro. Aí,  quando acabou, não tiraram as coisas. Tudo 
estava lá, o teatro, o circo, a casa do café. E nós bolamos: “bom, vamos 
arranjar dinheiro”. Falamos com os filhos do Osvaldo Aranha, o Euclides e o 
Osvaldo, e eles foram falar com o pai, que arranjou um jeito e nos deu de 
graça todas aquelas instalações para nós fazermos uma feira do estudante 
da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Aí foi quando a entidade tirou o 
pé da lama, porque ganhou dinheiro na tal Feira de Amostras. (Sant'anna, 
2004)

No início dos anos 1940, estudantes em vários estados, especialmente no Rio 

de  Janeiro,  realizaram  diversas  passeatas  contra  o  Eixo  Alemanha-Itália-Japão, 

países que enfrentavam os aliados França, Inglaterra, EUA e União Soviética, na 

Segunda  Guerra  Mundial.  Era  a  luta  contra  o  avanço  do  nazifascismo  sobre  a 

Europa. 

O  Brasil  era  governado  por  Vargas,  no  chamado  Estado  Novo,  ditadura 

policial com traços fascistas. A Constituição de 1937, base jurídica do Estado Novo, 

é  conhecida  como  “Polaca”,  pela  inspiração  na  constituição  fascista  polonesa. 

Diversas  figuras  importantes  neste  governo  tinham  relações  e  simpatias  com  a 

Alemanha  nazista  e  a  Itália  fascista.  A  ambiguidade  da  posição  brasileira  foi 

dissipada a partir  do ataque alemão a dois navios brasileiros. Esse é o episódio 

oficial. Sabe-se das pressões internas provocadas por outro homem forte do regime, 

Osvaldo Aranha, ligado às posições dos EUA. A pressão da sociedade civil também 

levou Vargas a entrar na guerra juntos aos aliados. Vargas utilizou a política externa 

como forma de pressionar e obter dividendos ao seu projeto de desenvolvimento da 

indústria nacional.

Os Estados Unidos que, no momento não estavam ainda empenhados num 
conflito  mundial,  conseguiram  convencer  o  Brasil  a  mudar  de  lado 
concedendo ajuda financeira para a construção de uma usina siderúrgica no 
Brasil  e  fornecendo  armamentos  para  modernizar  as  Forças  Armadas 
brasileiras.5

5 CARLETTI, Anna. A política externa brasileira do primeiro governo Vargas. 
<http://annacarletti.blogspot.com/2009/03/politica-externa-brasileira-do-primeiro.html>  Acesso em 
17 de novembro de 2011.
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Assim foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional em 19416 e a Companhia 

Vale  do  Rio  Doce  em 1942.7 A exploração  dos  minérios  brasileiros  serviram de 

matéria-prima para indústria bélica dos EUA. Foi construída uma base militar dos 

EUA no Nordeste, de onde partiam ataques às forças do Eixo na África. 

Os estudantes tomaram a frente das mobilizações contra o nazifascismo. A 

UNE esteve na organização destas passeatas, inicialmente proibidas pelo governo 

Vargas. Nesse processo combinado, de mobilização estudantil e entrada do Brasil 

na guerra, Vargas ordenou a desapropriação de todas as propriedades de alemães 

no  Brasil,  incluindo  o  Clube  Germânico  na  Praia  do  Flamengo.  Uma  ocupação 

estudantil  no local,  com a posterior  doação do prédio por  parte  do governo aos 

estudantes, tornou-se a primeira sede própria da UNE. Foi deste local que se pode 

organizar e coordenar os próximos passos do movimento estudantil.

Uma das primeiras campanhas nacionais protagonizadas pelos estudantes 

brasileiros  e  pela  UNE  foi  a  da  defesa  do  monopólio  estatal  do  petróleo,  que 

culminou na fundação da Petrobrás8, em 3 de outubro de 1953, em projeto de lei 

sancionado pelo Presidente Getúlio Vargas. 

Sob  o  slogan  “O  Petróleo  é  Nosso”  os  estudantes,  junto  com  outros 

segmentos  nacionalistas,  enfrentaram  o  Estatuto  do  Petróleo,  apresentado  pelo 

Presidente Eurico Gaspar  Dutra,  que seguia a Carta de Bogotá, documento que 

visava  a  exploração  internacional  desta  riqueza  mineral  no  território  latino-

americano.  A estudante  à  época,  Maria  Augusta  Tibiriçá,  avaliou  a  participação 

estudantil na campanha. 

(…) acho que o meu depoimento talvez tenha ficado implícito, mas vamos 
tornar explícito. A participação dos estudantes foi da maior importância. A 
primeira  convenção nacional  já  os  declarava  pioneiros  da  campanha do 
petróleo. Eles reconquistaram a praça pública, tinham uma penetração no 
Brasil inteiro. E o que acho mais importante é a participação dos estudantes, 
desde então,  nos interesses gerais  do Brasil.  Era uma formação não só 
profissional  como  cívica  e  dali,  do  movimento  estudantil,  muitos  nomes 

6 <http://www.csn.com.br/irj/portal/anonymous?  
NavigationTarget=navurl://abdc0b9a648671ce45c34521f29a38dd>  Acesso: 02 de novembro de 
2011.

7 http://www.vale.com/pt-br/conheca-a-vale/nossa-trajetoria/paginas/default.aspx   Acesso em 02 de 
novembro de 2011.

8 http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/nossa-historia/   Acesso em 02 de novembro de 2011.

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/nossa-historia/
http://www.vale.com/pt-br/conheca-a-vale/nossa-trajetoria/paginas/default.aspx
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saíram para  a  direção  do  país  –  deputados,  senadores,  presidentes  de 
estados, presidentes da república, enfim, vários nomes que participaram do 
movimento  estudantil  e  que  tiveram  seu  sentimento  cívico  despertado 
nestas  atividades.  Precisamos  cultivar  isso  ontem,  hoje  e  sempre. 
Felizmente, a juventude tem esse impulso criativo e, hoje, já reorganizada, a 
UNE  continua  participando  dos  atuais  movimentos,  como  participou  na 
campanha contra as privatizações. No setor siderúrgico, com a Companhia 
Vale do Rio Doce, meu Deus!, eles tiveram uma participação muito ativa e 
continuam além de suas atividades específicas. Inclusive, repito e enfatizo: 
acho da maior importância a participação dos estudantes na vida política e 
cívica nacional, porque não só eles tiveram sua formação profissional como 
sua  formação  cívica  de  integração  nos  reais  interesses  nacionais  e 
precisamos que esse civismo seja despertado desde a juventude.9

Os estudantes, através da UNE e entidades regionais, estiveram presentes 

nos principais enfrentamentos à tentativa de golpe militar em 1961. A UNE foi muito 

ativa na Rede da Legalidade, movimento político encabeçado por Leonel Brizola, 

governador  do  Rio  Grande do Sul,  em defesa da posse de João Goulart,  Vice-

Presidente da República, quando da renúncia de Jânio Quadros. 

Dias  antes  da  renúncia  de  Jânio,  Aldo  Arantes  tinha  sido  empossado 

Presidente  da  UNE.  Em entrevista  ao  jornalista  Felipe  Nascimento  Prestes,  em 

seção especial dos 50 anos da Legalidade do Portal Sul 21, Arantes relata a entrada 

da UNE na campanha.

“(...) a diretoria da UNE, se reúne e decide vir para o Rio Grande do Sul. Eu 
vim, veio o Betinho, o Herbert de Souza, que era assessor da UNE. Aqui, 
estabeleci contato com o governador Leonel Brizola. Eu falava pela Rádio 
da Legalidade, falava para os estudantes,  orientava a greve.  Fiquei aqui 
todo  o tempo que  durou  a campanha.  O atual  diretor  da ANP  [Agência 
Nacional  do  Petróleo],  Haroldo  Lima,  me conta  como os  estudantes  de 
Salvador se reuniam em uma praça para ouvir as mensagens minhas e do 
Brizola. Houve uma greve nacional e o papel que os estudantes tiveram, o 
grau de mobilização dos estudantes era tão forte, que, quando o presidente 
João Goulart assumiu, ele esteve na sede da UNE com todo o ministério 
para agradecer. (…) Havia um grau de mobilização grande da sociedade, o 
DCE10 da UFRGS teve um papel  muito  importante.  Eu vivi  este  período 
bastante intenso aqui no Rio Grande do Sul. ”11

9  Memória do Movimento Estudantil. Depoimento Maria Augusta Tibiriçá. 
http://www.mme.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?
DocumentID={7906AF56-0E86-46EB-8080-C662B12AEE64}&ServiceInstUID={350441AD-EA8E-
4CBD-9419-87E1E7F85FCA}. Acesso: 02 de novembro de 2011. 
10 DCE significa Diretório Central dos Estudantes, à época denominado Federação de Estudantes 

Universitários da Universidade do Rio Grande do Sul.
11 <http://sul21.com.br/jornal/2011/05/aldo-arantes-%E2%80%9Cbrizola-nao-aceitava-o-  

parlamentarismo%E2%80%9D/>.  Acesso: 30 de outubro de 2011

http://www.mme.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID
http://www.mme.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID
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Fúlvio  Petracco,  Presidente  da  Federação  de  Estudantes  Universitário  da 

Universidade do Rio Grande do Sul, a FEURGS, foi  o mais destacado estudante 

gaúcho da Legalidade. No mesmo especial dos 50 anos da Legalidade do Portal  

Sul21,  falou à jornalista Lorena Paim12,  que a primeira manifestação pública dos 

estudantes gaúchos se deu horas após a renúncia de Jango, em 25 de agosto de 

1961. O comício relâmpago subiu à avenida João Pessoa, foi até a Prefeitura de 

Porto Alegre e, em seguida, no Palácio Piratini. Lá o estudante de engenharia subiu 

em  uma  das  sacadas  do  Palácio  e  chamou  o  Governador  Brizola  para  falar  à 

multidão,  não  só  de  estudantes,  mas  de  muitos  populares  que  se  dirigiram ao 

Palácio  após  a  renúncia  de  Jânio  em  Brasília.  Ainda  foi  criado  o  comitê  de 

estudantes  em  apoio  à  Legalidade,  que  recrutou  voluntários  no  Restaurante 

Universitário e se fez exames de sangue, caso houvesse enfrentamento armado.

No mesmo ano da Campanha da Legalidade, fundou-se o Centro Popular de 

Cultura (CPC) da UNE. Foi através deste espaço que os estudantes e os artistas se 

aproximaram  e  realizaram  um  dos  momentos  mais  destacados  da  arte  política 

brasileira. São inúmeras personagens de alto calibre que estiveram envolvidas no 

CPC. Não à toa, o CPC da UNE foi perseguido pelos militares. Carlos Lyra, membro 

ativo do CPC nos seus primórdios, artista brasileiro altamente reconhecido, escreveu 

o hino da UNE e, em entrevista ao projeto Memória do Movimento Estudantil, contou 

a fundação do CPC.

O idealizador do CPC foi Oduvaldo Vianna Filho, era uma idéia dele. Nesse 
momento,  ele  convidou os amigos,  as pessoas em quem confiava,  para 
fundar o CPC. Um deles foi o Ferreira Gullar,  que foi não só o primeiro 
presidente, em 1961 – essa data eu lembro –, mas era também o diretor do 
setor de poesia e literatura. Vianinha, fundador do CPC, era o diretor do 
setor de teatro; Leon Hirszman dirigia o setor de cinema; e eu o de música. 
Assim foi fundado o CPC. Depois se agregaram várias outras pessoas.

Arthur Poerner13 para rebater a tese dos militares que de os estudantes não 

deviam participar da vida política, idéia que embasava o discurso público para a 

repressão. Sua vida no movimento estudantil  e na pesquisa do livro o colocaram 

12 <http://sul21.com.br/jornal/2011/09/petracco-o-lider-da-resistencia-estudantil-em-61>.    Acesso: 30 
de outubro de 2011.

13 Repórter desde 1962, militante do movimento estudantil, lançou em 1968 seu principal livro, “O 
poder jovem: história da participação política dos estudantes brasileiros”.
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como uma das grandes entrevistas do projeto Memória do Movimento Estudantil14. 

Sobre o período anterior ao golpe Poerner conta que 

A UNE participava da vida política nacional com grande destaque, ao lado 
de outras  entidades,  como o  Comando Geral  dos  Trabalhadores  (CGT), 
assim como de parlamentares, intelectuais militares democratas. Teve uma 
grande  participação,  por  exemplo,  em 1961,  na  Rede  da  Legalidade,  a 
campanha lançada por Leonel Brizola para garantir a posse de João Goulart 
na Presidência depois da renúncia  de Jânio Quadros.  A UNE tinha uma 
participação intensa, também no plano cultural. No teatro, com o Vianinha, 
Oduvaldo  Vianna  Filho;  até  hoje  vemos  suas  criações,  como  A Grande 
Família, na TV Globo, e as peças de teatro como Rasga Coração. As peças 
dele eram levadas Brasil  afora pelas caravanas volantes da UNE. Tinha, 
ainda,  Ferreira  Gullar,  Paulo  Pontes.  No  cinema,  a  UNE produziu  Cinco 
Vezes Favela, um filme com cinco episódios, de Joaquim Pedro de Andrade, 
Leon Hirszman, Miguel Borges, Cacá Diegues e Marcos Farias, de 1962. A 
UNE participou, também, da renovação musical que ocorreu naquela época. 
Um dos  expoentes  da  UNE  foi  Carlinhos  Lyra,  que,  ao  lado  de  Sérgio 
Ricardo e Vinicius de  Moraes,  era  o  grande trio  progressista  da  Música 
Popular Brasileira (MPB). Era um trabalho de buscar contatos com autores 
das favelas, compositores que estavam no ostracismo cultural – que lembra 
muito  aquele  caso  dos  cubanos  em  Buena  Vista  Social  Club  –,  como 
Cartola, Nelson Cavaquinho e muitos outros. Eles estavam no ostracismo e 
voltaram ao  cartaz.  Cartola,  por  exemplo,  foi  redescoberto  por  Stanislau 
Ponte Preta, o Sérgio Porto, quando trabalhava como guardador de carros 
no Leblon,  no Rio.  Esse movimento de resgate,  que incendiou a cultura 
brasileira, partiu da UNE, do movimento do CPC.

A arte e a cultura engajada se confundem com a história da UNE.

1.3. O movimento estudantil  sobrevive à tormenta:  do incêndio da Praia do 
Flamengo à redemocratização

A UNE teve estreitas relações com o governo nacionalista de Jango, tendo 

participado no Comício das Reformas de Base, de 13 de março de 1964, na Central 

do Brasil. José Serra foi um dos oradores como Presidente da UNE. Neste comício, 

o Presidente Jango apresentou seu projeto de amplas reformas estruturais do país, 

como Reforma Agrária com limitação do tamanho das propriedades rurais, limitação 

da remessa de lucros ao exterior e outras medidas de cunho político, econômico e 

social. 

14 <http://www.mme.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?  
DocumentID={B5A00CA1-6EB4-43BE-8FC4-962654266FBA}&ServiceInstUID={350441AD-EA8E-
4CBD-9419-87E1E7F85FCA}>. Acesso: 2 de novembro de 2011
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No contexto  mundial  da  Guerra  Fria  e  com exército  brasileiro  seguindo  a 

orientação  dos  EUA,  como  líder  do  bloco  capitalista,  acirrou-se  a  polarização 

ideológica da sociedade brasileira. Não havia meio termo. Os militares e setores da 

imprensa fizeram ampla campanha sobre o perigo comunista que rondava o Brasil, 

que Jango era agente do bloco oriental da Guerra Fria, já que estava em agenda 

institucional  na  China,  quando  Jânio  renunciou.  O movimento  estudantil  em sua 

ampla maioria,  já tinha lado. A UNE e a rede do movimento estudantil  brasileiro 

estavam comprometidos com as reformas de base. Após quase uma década em que 

a UNE foi dirigida por estudantes ligados à União Democrática Nacional, a UDN, 

partido mais importante da direita brasileira neste período, a esquerda voltava ao 

comando da UNE e da direção das mobilizações dos jovens no Brasil. Portanto, os 

estudantes eram alvos dos militares. Não à toa, que a sede da UNE, na Praia do 

Flamengo, 137, conhecida como a Casa do Poder Jovem, foi incendiada já no dia 1º 

de abril de 1964.

 Em novembro é decretada a Lei Suplicy de Lacerda, que submete todas as 

entidades  estudantis  ao  Ministério  da  Educação,  extingue  a  UNE,  as  Uniões 

Estaduais de Estudantes e as Federações de Estudantes, e cria em seus lugares, 

respectivamente,  o  Departamento  Nacional  de  Estudantes,  os  Departamentos 

Estaduais de Estudantes e os Diretórios Centrais de Estudantes. 

O conflito entre estudantes e militares estava escancarado. Em 1965, a UNE, 

na clandestinidade, promove manifestações em todo o país contra a Lei Suplicy de 

Lacerda  e  em defesa  da  democracia.  Vários  episódios  marcaram o  período  da 

ditadura, entre estudantes e as forças da repressão. Os principais momentos se 

concentram  entre  28  de  março  a  13  de  dezembro  de  1968.  O  assassinato  do 

estudante  Édson  Luis,  a  sexta-feira  sangrenta,  a  Marcha  dos  100  mil,  o  XXX 

Congresso da UNE em Ibiúna-SP e a batalha da Maria  Antônia e,  finalmente,  a 

edição do Ato Institucional número 5, o AI-5, a porta de entrada para os anos de 

chumbo da ditadura brasileira, que duraram até 1979 na Anistia. Vários episódios 

tiveram de ser negligenciados, em várias cidades brasileiras. O recorte feito é o que 

apresenta os episódios-síntese, ou seja, àqueles que significam questões para além 

de  si  mesmos,  que  repercutem  elementos  concentrados  em  diversas  outras 
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ocasiões, são situações em que o centro do poder foi contestado.

“O Rio de Janeiro já foi uma cidade capaz de parar numa sexta-feira à tarde 

para enterrar um estudante morto” assim, Zuenir Ventura, no seu livro “1968: o ano 

que não terminou”,  abre o capítulo que retrata o enterro de Édson Luis de Lima 

Souto, assassinado com um tiro no peito, após repressão policial na concentração 

de  uma  manifestação  estudantil,  no  dia  28  de  março  de  1968,  no  Restaurante 

estudantil Calabouço. Na sexta-feira, 29 de março de 1968, não menos que 50 mil 

pessoas  enterraram  o  estudante  paraense  de  18  anos,  no  cemitério  São  João 

Batista. Édson Luis saiu do Pará para estudar no Rio de Janeiro. Não era liderança 

estudantil,  nem  se  tinha  registro  de  engajamento  político,  nem  como  apoiador 

discreto das entidades estudantis.  Era um estudante como todos os outros.  Sua 

morte provocou a opinião pública. “Mataram um estudante, e se fosse um filho seu?” 

foi a inscrição de muitos cartazes que refletiam a perplexidade das famílias cariocas. 

De  fato,  o  crime  revelava  que  a  ditadura  podia  matar  qualquer  um,  por 

consequência  da  repressão  ao  movimento  estudantil.  Repressão  armada  contra 

estudantes, que além de seus discursos tinham apenas cadernos e canetas como 

instrumentos de luta. A ditadura atingiu setores fora dos militantes que resistiam ao 

poder militar. Provocou a ruptura de amplos setores da classe média, que inclusive 

tinham apoiado a destituição de João Goulart do poder. 

             Esse  choque  levou  essas  dezenas  de  milhares  de  pessoas  para  a 

Candelária, local da segunda parte do velório, que iniciou na Assembleia Legislativa 

do Rio de Janeiro logo após a morte. No Calabouço, o corpo de Édson Luis foi 

defendido pelos estudantes. Não queriam que os militares levassem o colega. Há 

um depoimento no livro de Ventura (1968)  de Elinor  Brito,  Presidente da Frente 

Unida dos Estudantes do Calabouço, de como enfrentaram a polícia.

Eles queriam tomar o corpo da gente e impedir a entrada na Assembleia. A 
gente disse: “Tá morto, a gente bate com a cabeça do Édson na barriga dos 
policiais e eles vão recuando”. E eles foram dando para trás. (VENTURA, 
1988, p.98)

A intelectualidade esteve em grande quantidade na Assembléia Legislativa. O 

velório  se  tornou  um  ato  público  de  rechaço  à  ditadura,  vários  oradores  se 



16

sucederam. Durante toda a madrugada e pela manhã, negociou-se que o enterro 

não seria reprimido pelos militares. O que se viu foi uma das grandes passeatas 

pacíficas contra a ditadura. “Os velhos no poder, os jovens no caixão” foi um do 

cartazes que se destacaram na multidão.

A morte de Édson Luis foi o estopim das manifestações estudantis de 1968. 

Tornaram-se mais frequentes em várias cidades. O governo brasileiro temia que as 

manifestações  do  maio  francês  chegassem ao  Brasil  com a  mesma magnitude. 

Costa  e  Silva  disse:  “Enquanto  eu  estiver  aqui,  não  permitirei  que  o  Rio  se 

transforme em uma nova Paris”. Jarbas Passarinho também advertia: “O Tietê não é 

o Sena”. Alguns estudantes estimulavam o assunto, como o estudante Luís Raul 

Machado,  durante a ocupação do Conjunto Residencial  da Universidade de São 

Paulo, o CRUSP: “Os generais podem estar tranquilos que não se repetirá aqui o 

que houve na França. Vai ser muito pior.” (VENTURA, 1988, p. 133)

Dia  4  de  junho,  estudantes  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro 

decretaram greve geral. Dia 11, estudantes ocuparam a Reitoria da Universidade de 

São Paulo. A repressão subiu o tom e protagonizou um dos episódios mais terríveis 

de 1968. 

No dia 21, o Rio se transformou em Paris “não por mimetismo, como temiam 

as autoridades militares. A motivação estava aqui mesmo” (Ventura, 1988, p.). Foi 

chamado de a Sexta-feira Sangrenta. 

Foi um dia em que o povo tomou o lado dos estudantes. A polícia tratava de 

dispersar manifestantes que estavam na UFRJ protestando contra a ação da polícia 

no dia anterior, em que reprimiu e humilhou barbaramente cerca de 400 estudantes 

que  protestavam  no  Conselho  Universitário  da  UFRJ,  na  Praia  Vermelha.  Os 

estudantes estavam reunidos na Faculdade de Economia e de lá, foram à Reitoria. 

Praticamente obrigaram o Conselho Universitário reunido a ouvir  e atender  suas 

reivindicações. Os professores, entre eles o Reitor Clementino Fraga Filho foram 

sabatinados  pelas  centenas  de  estudantes.  Enquanto  isso,  o  contigente  policial 

crescia do lado de fora. O Reitor articulou com o comando da Polícia e com o próprio 

governador Negrão de Lima, que se dissipasse o cerco policial. O acerto era de que 

a polícia sairia em alguns minutos, nenhum estudante seria intimidado, desde que 
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saíssem de maneira ordenada, em pequenos grupos e não promovessem passeata. 

O governador tinha avalizado o acordo. Os estudantes saíram foram cercados pela 

polícia que os levou ao campo do Botafogo. Lá,  cerca de 400 estudantes foram 

mantidos em processo de revista ostensiva. Cacetetes foram esfregados nas pernas 

das moças, militares urinaram nos estudantes, que ficaram deitados com a mão na 

nuca  em  um  verdadeiro  clima  de  terror.  A descrição  feita  pelos  jornais  do  dia 

seguinte, está reproduzida por Ventura (1988). Além da descrição do horror, as fotos 

tiradas pela imprensa estavam na capa de vários jornais do dia seguinte, após a 

morte  de  Édson  Luiz,  a  comoção  de  seu  enterro  e  missa  de  sétimo  dia, 

definitivamente o governo militar tinha perdido a opinião pública da classe média 

carioca e brasileira. Vivíamos os dias anteriores à maior manifestação pública contra 

a ditadura até então: a Passeata dos Cem Mil.

Os confrontos  da Sexta  Sangrenta  foram sem proporção.  Como descreve 

Ventura (1988, p.134):

Nesse dia,  quando o povo – não só  os  estudantes  –  resolveu  atacar  a 
polícia, o Centro da cidade assistiu a uma sequencia de batalhas campais 
como nunca tinha visto antes e como não veria nos 20 anos seguintes. Nos 
seis governos militares pós-64, incluindo a Junta, foi o que mais se pareceu 
com uma insurreição popular. Durante quase dez horas, o povo lutou contra 
a  polícia  nas ruas,  com paus e pedras,  e  do alto  dos edifícios,  jogando 
garrafas,  cinzeiros,  cadeiras,  vasos  de  flores  e  até  uma  máquina  de 
escrever. O balanço de alguns hospitais – nem todos divulgaram os totais – 
registrou: 23 pessoas baleadas, quatro mortas, inclusive o soldado da PM 
Nélson de Barros, atingido por um tijolo jogado de um edifício, 35 soldados, 
feridos a pau e pedra, seis intoxicados e 15 espancados pela polícia.

Um  impasse  havia  tomado  conta  dos  organizadores  e  do  governo.  Seria 

permitida ou não a passeata marcada para o dia 26 de junho? O governo militar  

estava fragilizada e cada vez mais contestado pelos eventos anteriores e decidiu 

permitir a caminhada. Não havia polícia nas ruas do Rio de Janeiro naquele 26 de 

junho.  Certamente,  estavam  alguns  à  paisana.  O  povo  encheu  as  ruas  e  as 

calçadas.  A  Passeata  dos  Cem  Mil  mobilizou  estudantes,  intelectuais,  padres, 

movimentos sociais e a cidadania carioca inconformada com a tirania da ditadura. 

Foi  um dos momentos mais  importantes  da resistência  nessa primeira etapa da 

ditadura. A força dos estudantes havia criado um clima na cidade que permitiu a 
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manifestação.  A  multidão  carregava  muitas  faixas  com  vários  dizeres.  A  mais 

destacada e que até hoje simboliza a passeata era “Abaixo a ditadura. O povo no 

poder”.  Representantes estudantis  de diversas entidades discursaram livremente. 

Vladimir Palmeira, era o líder mais conhecido e respeitado. Falou três vezes, quase 

duas  horas  no  total  (VENTURA,  1988,  p.  157).  Dona  Irene  Papi,  falou  como 

representante das mães.

Falo em nome de todas as mães que viram seus filhos serem massacrados 
e  suas  filhas  deitarem  de  bruços  como  se  estivessem  em  campo  de 
concentração. Não aceitamos que a polícia lhes bata,  quando nós,  suas 
mães, lutamos para que sejam felizes. Nossos filhos têm razão. (VENTURA, 
1988, p. 161)

Deste  dia  se  formou  uma  comissão  da  Passeata  para  negociar  com  os 

militares. Estudantes, intelectuais, o clero progressista e até uma representante das 

mães compuseram a comissão que foi até Brasília, apresentar a Costa e Silva, suas 

reivindicações. Nenhuma delas foram atendidas. Seguiu-se a ditadura, a censura à 

imprensa, à repressão aos estudantes, nenhum preso político foi solto. 

Estava  programado  para  outubro  o  XXX  Congresso  da  UNE.  As  várias 

tendências políticas do movimento estudantil discutiam qual o caráter, clandestino ou 

aberto,  deveria  ter  o  Congresso.  De qualquer  modo,  UNE estava na ilegalidade 

durante  a  vigência  da  Lei  Suplicy  de  Lacerda.  A realização  do  Congresso  em 

qualquer circunstância era um risco por si só. Venceu a concepção de que deveria 

ser um Congresso clandestino e escondido. Escolheu-se realizar no sítio Murundu, 

na cidade de Ibiúna.

Nas  semanas  anteriores  e  durante  o  próprio  Congresso  choveu 

torrencialmente. O acesso ao local era muito difícil. As condições para a realização 

do  Congresso,  extremamente  precárias.  O  espaço  de  alojamento,  banheiros  e 

plenárias estavam em péssimo estado. 

Os comerciantes da pequena cidade, que em 1968 tinham somente 6 mil  

habitantes, no sul do estado de São Paulo, começaram a estranhar a presença da 

quantidade de jovens e o nível do consumo. Alimentação e itens de higiene eram 

consumidos ao ponto de acabar com os estoques dos mercados da cidade.
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Um agricultor, Miguel Goes, que fora ao sítio Murundu cobrar uma antiga 
dívida de um saco de milho, levou um susto com o que viu e acabou sendo 
preso  durante  dois  dias  pela  “segurança”  dos  estudantes.  Ao  ser  solto 
procurou o delegado local e fez a denúncia. Através de agentes infiltrados, o 
Dops paulista já sabia da realização do congresso.  Apenas não sabia a 
exata localização do sítio. (ZAPPA, SOTO, 2008)

No dia 12 de outubro de 1968 o movimento estudantil sofreu uma de suas 

mais duras derrotas, se não a maior. O Congresso de Ibiúna “caiu” inteiro. “Todos 

Presos: assim terminou o Congresso da ex-UNE” foi a capa da revista Veja daquela 

semana15. A matéria da Veja ainda registrou que 920 pessoas foram presas. Todas 

as  lideranças  do  movimento  estudantil  brasileiro  estavam reunidas  em Ibiúna  e 

foram para cadeia.  Luís  Travassso,  Presidente da UNE,  Vladimir  Palmeira,  José 

Dirceu, Jean Marc von der Weid, Franklin Martins e tantos outros. Relatos destes 

que, no presídio Tiradentes, quando a reflexão era a única companheira na prisão, 

enquanto podia se imaginar a cisão definitiva dos grupos estudantis, visto que havia 

a  polêmica  do  local  e  do  caráter  do  Congresso  previamente,  os  estudantes 

desafiaram a guarda e, em alto e bom som, ocupando várias celas, gritaram em 

uníssono:  “a  UNE  somos  nós,  nossa  força  e  nossa  voz.”  A etapa  do  ascenso 

estudantil de 1968 terminava nesse grito, que só seria entoado por uma multidão em 

1979, no “Congresso da Reconstrução” em Salvador.

Aumentaram as disputas internas dentro do regime de como se deveria agir 

em relação aos estudantes.  A linha dura venceu a disputa com a edição do Ato 

Institucional número 5, em dezembro deste ano. Os anos de chumbo que, duraram 

até  1979,  com a Anistia,  praticamente  encerrou  o  movimento  estudantil  público. 

Grande  parte  dos  militantes  optaram  pela  luta  armada.  Muitos  se  tornaram 

desaparecidos políticos, vários outros foram para o exílio. 

Poderíamos  destacar  inúmeros  exemplos,  todos  emblemáticos,  da  dura 

resistência à ditadura. Porém, vamos destacar o de Honestino Monteira Guimarães, 

nascido  em 1947  e  desaparecido  político  em 1973.  A Comissão  Especial  sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos elaborou pesquisa e detalhamento dos mortos e 

desaparecidos políticos. Em trabalho comum com a Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos  da  Presidência  da  República  publicou  o  livro  “Direito  à  Memória  e  à 

15 <http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_16101968.shtml>.    Acesso: 02 de novembro de 2011.
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Verdade”.  Nesta  obra,  temos  um  apanhado  geral  da  vida  e  da  militância  de 

Honestino. 

Aprovado em primeiro lugar geral do vestibular de 1965 da Universidade de 

Brasília,  Honestino  tinha  17  anos  quando  ingressou  no  curso  de  Geologia.  A 

militância  estudantil  havia  iniciado  ainda  nos  tempos  de  secundarista.  “Foi 

Presidente  do  Diretório  Acadêmico  (…)  durante  uma  das  suas  prisões,  sem se 

candidatar,  foi  eleito  Presidente  da  Federação  dos  Estudantes  Universitários  de 

Brasília” (BRASIL, 2007, p. 355). Tornou-se Presidente da UNE em 1971, função que 

exerce até o seu desaparecimento no Rio de Janeiro em outubro de 1973. Devido à 

implacável perseguição, faltaram 3 meses de aula para Honestino ter se formado 

geólogo.

Um dos documentos escrito por Honestino, distribuído clandestinamente nos 

círculos da militância estudantil. Com o título de “Mandado de Segurança Popular”, 

escreveu. 

A minha situação atual é de uma vida na clandestinidade forçada há quase 
cinco  anos.  Neste  tempo  sofri  vários  processos,  alguns  já  julgados.  O 
resultado desses julgamentos marca com clareza o particular ódio e a tenaz 
perseguição  de  que  sou  objeto.  Nada  menos  de  25  anos  em  cinco 
processos. Todos eles, menos um, referentes à minha participação nas lutas 
estudantis  de  1968.  Sem  maiores  provas,  sem  maiores  critérios,  estas 
condenações são algumas das centenas de exemplos a que se viu reduzida 
a justiça em nosso País. É certo que a justiça, sendo um instrumento de 
classe, nunca foi exemplo de isenção e imparcialidade. Mas é certo também 
que nunca chegou a tal grau de distorção. A começar da criação de tribunais 
de exceção: os tribunais militares. Depois, a brutalidade das prisões e as 
maiores  violências  nas  fases  dos  interrogatórios  onde  as  confissões, 
forçadas,  arrancadas,  são obtidas à custa  de cruéis  torturas como regra 
geral e dezenas de mortes como resultado. (…) Daí o porquê de não me 
entregar. Não reconheço nem posso reconhecer como 'justiça' o grau de 
distorção  a  que  se  chegou  nesse  terreno.  A justiça  a  que  recorro  é  a 
consciência  democrática  de nosso  povo e dos  povos de todo o mundo. 
(BRASIL, 2007, pp. 355-356)

No Congresso da UNE de Salvador, em 1979, conhecido como Congresso da 

Reconstrução, um grande painel com o rosto de Honestino foi erguido no plenário. 

Ainda  uma  cadeira,  na  mesa  diretora  do  Congresso,  foi  deixada  vazia  em 

homenagem a ele. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília 

leva seu nome.
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O ano de 1979 representou as primeiras conquistas democráticas depois do 

AI-5.  Período  de  retomada das  greves  operárias,  em especial  no  ABC paulista. 

Reconstrução  da  UNE.  A  Lei  da  Anistia,  contraditória,  permitiu  o  retorno  dos 

exilados. 

No âmbito político, 1979 é o ano da Anistia, que foi aprovada em 28 de 
agosto  (…).  Mesmo  incorporando  o  conceito  de  crimes  conexos  para 
beneficiar, em tese, os agentes do Estado envolvidos na prática de torturas 
e assassinatos, a Lei de Anistia possibilitou o retorno de lideranças políticas 
que  estavam  exiladas,  o  que  trouxe  novo  impulso  ao  processo  de 
redemocratização (BRASIL, 2007, p. 28).

Em seguida,  a  volta  do  pluripartidarismo.  A intensificação  do  desgaste  da 

ditadura. No embalo da volta de eleições estaduais com os novos partidos e a vitória 

da oposição à ditadura em muitos destes,  como em São Paulo,  Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A sociedade brasileira queria mais. Entre novembro de 1983 e o abril  de 
1984,  uma  grande  pressão  popular  exigiu  eleições  diretas,  mobilizando 
milhões de pessoas em passeatas e comícios. Essa campanha, conhecida 
como  “Diretas  Já”  não  logrou  vitória  na  votação  da  Emenda  Dante  de 
Oliveira,  em 25 de abril  de 1984, mas apressou o fim do regime militar. 
(BRASIL, 2007, p. 29)

A campanha das Diretas Já! mobilizou o país inteiro. Registrou-se um milhão 

de pessoas em 25 de janeiro de 1984 na Praça da Sé em São Paulo-SP, no maior 

ato público pelas Diretas. 

À derrota das Diretas Já, sucedeu-se a eleição do primeiro presidente civil 

desde  1960,  ano  em  que  Jânio  Quadros  foi  eleito  Presidente  e  Jango  vice.  O 

Colégio  Eleitoral  se  reuniu  e  definiu  Tancredo  Neves  como  o  Presidente  da 

República eleito para suceder João Batista Figueiredo, o quinto e último militar no 

principal  cargo  da  República.  Entretanto,  faleceu  antes  da  posse  acometido  por 

grave doença. Seu vice, José Sarney, proveniente da ARENA, partido da ditadura 

militar,  é  empossado  Presidente  da  República.  Mesmo  assim,  a  vitória  da 

democracia era incontestável. 

(…) os partidos comunistas foram legalizados, os analfabetos admitidos na 



22

cidadania plena com o direito ao voto, algumas restrições da Lei da Anistia 
de 1979 foram revisadas e abriu-se amplo debate sobre o caminho mais 
adequado para que o Brasil pudesse finalmente escrever uma verdadeira 
Constituição democrática. (BRASIL, 2007, p. 29)

Para a Nova República, como se denomina o período iniciado em 1985 na 

posse de Sarney, ainda faltava uma nova constituição. Oficialmente instalada em 1º 

de  fevereiro  de  198716,  a  Assembleia  Nacional  constituinte,  sob  Presidência  de 

Ulysses  Guimarães,  promulgou  em  5  de  outubro  de  1988  a  nova  Carta 

constitucional. Batizada por Ulysses como a Constituição Cidadã 

definiu o país como uma democracia representativa e participativa, fixando, 
no artigo 1º, que o Estado Democrático de Direito tem como um dos seus 
fundamentos a dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 2007, p. 29)

A democracia  estava  restaurada  política  e  juridicamente.  Mas  nem  tudo 

estavam bem no Brasil. As lutas sociais acumuladas de 1979 até a derrota de Lula 

em 1989  desembocaram em um dos  maiores  movimentos  políticos  do  Brasil:  o 

impeachment de Collor.

1.4. A rebeldia pinta a cara

Com o fim da ditadura,  o  movimento  estudantil  estava muito  fortalecido  e 

viveu  um  momento  de  explosão  participativa.  Os  Congressos  de  Estudantes 

estavam cada vez maiores e mais representativos. Este fenômeno aconteceu com o 

conjunto do movimento sindical e social brasileiro. A volta do pluripartidarismo, de 

eleições  diretas  em  1989,  das  entidades  estudantis  livres  potencializaram  as 

mobilizações. O Brasil  viveu anos intensos da abertura democrática, mesmo que 

limitada, com a derrota das  Diretas Já em 1984 e a transição conservadora. Por 

isso, o governo de José Sarney foi alvo constante das mobilizações pós-ditadura. 

Pelas  suas  ligações  com  o  antigo  regime,  mas  também  pela  precariedade  da 

economia.  O  modelo  econômico  da  ditadura,  conhecido  como  o  “Milagre 

Econômico”,  deixou uma pesada dívida,  o  custo das obras faraônicas realizadas 

16 <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2007/02/01/287649553.asp>.    Acesso em 02 de novembro de 
2011.
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pela  ditadura.  A  inflação  estratosférica  era  o  que  mais  prejudicava  a  vida  da 

população. Os salários se desvalorizam muito rápido e os planos econômicos não 

deram certo. 

A primeira  eleição direta  para Presidência  da  República  em 1989 foi  uma 

verdadeira disputa nacional, de mobilização de rua, de engajamento cidadão na luta 

pelo  voto.  O  movimento  estudantil  se  engajou  majoritariamente  através  da 

campanha  “Lula  UNE  o  Brasil”  para  apoiar  o  líder  sindical  para  Presidente, 

organizada pela União Nacional dos Estudantes. Lindbergh Farias, Presidente da 

UNE de 1992 a 1993, descreve:

A campanha do Lula, em 1989 foi outra movimentação fantástica, não era 
só uma campanha eleitoral, era um movimento de massas. Para se ter uma 
idéia  de  como  era  o  clima  do  período,  eu  estudava  na  Faculdade  de 
Medicina;  chegava  com  a  bandeira  vermelha  enrolada,  encostava  a 
bandeirinha vermelha ali na sala e assistia à aula. Mas não era coisa só 
minha, a gente saía da universidade depois do meio-dia com as bandeiras e 
ia se encontrando no centro da cidade. Isso não tinha nada a ver com o 
Lula, era uma outra história, havia um sentido quase de insurreição muito 
forte  porque  1989 foi  um marco,  com a queda do  muro  de Berlim,  e  a 
história do Leste Europeu, era uma coisa mundial.17

 Fernando Collor de Melo foi o vencedor do pleito em 1989. Seu curto governo 

foi  o  introdutor  do  neoliberalismo  no  Brasil.  Teve  seu  governo  profundamente 

abalado por denúncias de corrupção, realizadas pelo seu irmão Pedro Collor,  na 

edição da revista Veja18 de 27 de maio de 1992. Seu tesoureiro de campanha Paulo 

César  Farias  era  o  articulador  do  esquema  de  desvio  de  dinheiro  público.  O 

movimento  estudantil  volta  à  cena.  Nasce  o  movimento  dos  caras-pintadas. 

Acusados de revanchista, após apoiarem Lula na derrota de 1989, a UNE se volta 

para o Fora Collor. A primeira passeata foi em 11 de agosto de 1992 em São Paulo. 

Cerca de 20 mil estudantes estiveram presentes, segundo depoimento de Lindbergh. 

Que na mesma entrevista citada, relata as passeatas de uma geração que derrubou 

o presidente.

A  primeira  passeata  foi  assim:  dividimos  o  pessoal  secundarista  nas 

17 Memória do Movimento Estudantil. Depoimento de Lindberg Farias. 
http://www.mme.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?
DocumentID={BF61AC44-724C-4BD5-B343-C89490B22C6C}&ServiceInstUID={350441AD-EA8E-
4CBD-9419-87E1E7F85FCA}. Acesso: 30 de outubro de 2011.

18 <http://veja.abril.com.br/especiais/35_anos/p_030.html>.    Acesso: 30 de outubro de 2011.

http://www.mme.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID
http://www.mme.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID
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principais escolas e conseguimos alguns carros de som. Essa foi a mais 
difícil e estourou, deu 20 mil pessoas, foi a grande largada. Não teve como a 
imprensa toda não noticiar, foi capa em todos os jornais, um boom no país, 
ninguém  esperava  aquilo.  Só  que  as  outras  já  tinham  uma  estrutura, 
montamos  e  conseguíamos  com  os  sindicatos  os  carros  de  som.  O 
movimento  secundarista  desempenhou  um  papel  decisivo  também,  era 
muita  gente.  Isso virou  uma pauta nacional,  o  dia  da passeata  em São 
Paulo  virava  um  acontecimento.  A CPI  em  Brasília  tentava  marcar  um 
depoimento mais importante e coincidiu com a passeata. Quando marcamos 
outra  passeata  em  São  Paulo,  foi  capa  de  jornal:  “UNE  chama  outra 
passeata”. Nós tínhamos uma mídia quase espontânea fantástica, porque 
estávamos vivendo um momento de crise política no país. Isso nos ajudou 
muito,  pois as passeatas iam crescendo de forma impressionante.  Fui  a 
uma no Vale do Anhangabaú [São Paulo] e fiquei apaixonado pelo Vale do 
Anhangabaú quando havia as grandes passeatas. A Polícia Militar sempre 
bota  o  número  de  pessoas  da  passeata  para  baixo,  mas  perguntei  ao 
comandante e ele disse: “Tem mais de 500 mil,  pelo amor de Deus!” Se 
você comparar a foto do comício do Vale do Anhangabaú, com a do comício 
pelas “Diretas Já”, a foto do impeachment é superior em muito à do comício 
pelas diretas.

Collor renunciou em outubro de 1992 para evitar a perda de seus direitos 

políticos  e  a  inelegibilidade  por  oito  anos.  Apesar  disso  sofreu  o  impeachment, 

votado  no  Congresso  Nacional  com  441  deputados   favoráveis  e  somente  38 

contrários, no dia 29 de dezembro de 1992. O movimento estudantil, através de sua 

extensa rede de entidades e coletivos, foi o setor mais mobilizado da sociedade pelo 

Fora Collor. E dentro do movimento estudantil, os secundaristas, como ainda são 

chamados os estudantes do Ensino Médio, eram os mais numerosos e alegres das 

passeatas.

1.5. Cronologia do Movimento Estudantil

A UNE é parte de uma rede de entidades e organizações que realizaram o 

projeto  Memória  do  Movimento  Estudantil.  Dessa  pesquisa  surgiu  um  livro  e 

conteúdos disponibilizados pela internet. A cronologia19 que segue está completa no 

sítio da UNE e foi desenvolvida por este projeto. É uma importante sistematização 

de fatos que sintetizam a formação histórica do movimento estudantil brasileiro, suas 

lutas, seus representantes mais destacados, seus momentos de dificuldade e suas 

escolhas ao londo dos anos. 

19 <http://www.une.org.br/2011/09/linha-do-tempo/>.   Acesso: 28 de outubro de 2011
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1808 – É criada a primeira Universidade do Brasil,  a Faculdade de Medicina da 

Bahia

1901 – Funda-se a Federação dos Estudantes Brasileiros

1910 – É realizado o I Congresso Nacional de Estudantes

1929  –  É  criada  a  Casa  do  Estudante  do  Brasil,  visando  à  assistência  social,  

promoção, difusão e intercâmbio de obras e atividades culturais

1934  –  São  criadas  a  Juventude  Comunista,  a  Juventude  Integralista,  a  União 

Democrática  Estudantil,  a  Federação  Vermelha  dos  Estudantes  e  a  Frente 

Democrática da Mocidade

1937  – É criada a União Nacional dos Estudantes (UNE), dentro do I Congresso 

Nacional dos Estudantes

1938  – Durante o II Congresso da UNE, é eleito seu primeiro presidente oficial, o 

gaúcho Valdir Borges

1939  – O III Congresso da UNE elege presidente o paulista Trajano Pupo Neto e, 

entre outras medidas, cria a carteira única do estudante

1940  – O IV Congresso da UNE elege o estudante de direito Luís Pinheiro Pais 

Leme como presidente. É fundado o Teatro da UNE

1942 – A UNE promove grandes mobilizações, em diversos estados, contra o nazi-

fascismo, e pelo posicionamento do Brasil contra Hitler, na II  Guerra Mundial.  Os 

estudantes ocupam o prédio do Clube Germânia, de simpatizantes da Alemanha, o 

presidente Vargas cede o local para ser a sede da UNE e decreta a entidade como 

órgão oficial de representação dos universitários brasileiros. O V Congresso da UNE 

elege o carioca Hélio de Almeida

1947  –  A UNE  lança  a  campanha  “O  Petróleo  é  Nosso”,  contra  a  exploração 

estrangeira das riquezas nacionais. O X Congresso da UNE elege Roberto Gusmão 

presidente: inicia-se o período de hegemonia socialista na entidade

1948  –  Ocorre  a  primeira  invasão  do  prédio  da  UNE pelo  esquema policial  do 

governo de Eurico Gaspar Dutra. No XI Congresso da entidade, é eleito Genival 

Barbosa Guimarães
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1950  –  No  XIII  Congresso  da UNE,  elege-se  Olavo Jardim Campos presidente. 

Começa a fase de domínio da direita na UNE

1952 – A UNE realiza uma grande mobilização em defesa da criação da Petrobrás, o 

que viria a acontecer em 1953. O estudante Luis Carlos Goelver é eleito presidente 

da entidade

1955  –  A  UNE  organiza  o  Mês  da  Reafirmação  Democrática,  alusivo  ao  10º 

aniversário do assassinato do estudante Demócrito de Souza Filho. 

1956 – Os estudantes socialistas recuperam a hegemonia na UNE. Jovens realizam 

campanha contra o aumento da passagem de bondes no Rio de Janeiro.  Vários 

sindicatos operários se unem aos estudantes nessa luta. A polícia invade o prédio da 

UNE em repressão ao movimento. O XIX Congresso elege José Batista de Oliveira 

Júnior

1957  –  Os  estudantes  iniciam  campanha  contra  a  American  Can,  empresa 

americana  que  ameaça  a  indústria  brasileira  de  lataria.  Marcos  Heusi  chega  a 

presidência da UNE

1958 – A UNE promove uma campanha contra o Acordo de Roboré, preconizado por 

Roberto Campos, que atende aos interesses da multinacional Gulf, e pela abertura 

de CPI sobre a Shell e a Esso. O XXI Congresso elege o baiano Raimundo Eirado 

presidente da entidade

1960 – A UNE debate a reforma universitária no país (por ocasião da discussão do 

projeto da Lei de Diretrizes e Bases) e realiza, em Salvador, o Seminário Nacional  

de Reforma Universitária. É eleito presidente da entidade Oliveiros Guanais

1961  – É criado o Centro Popular  de Cultura (CPC) da UNE e a UNE Volante, 

caravana que percorreu diversos estados do Brasil. O XXIV Congresso da entidade 

elege Aldo Arantes. A sede da entidade é transferida, momentaneamente, para Porto 

Alegre,  em defesa  da  campanha  da  legalidade,  pela  posse  do  presidente  João 

Goulart

1962 – A ação dos estudantes pela reforma universitária leva à decretação de greve 

geral nacional, paralisando a maior parte das 40 universidades brasileiras da época. 

É eleito presidente da UNE Vinícius Caldeira Brant
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1964 – O presidente da UNE José Serra participa, como orador, do famoso comício 

da Central do Brasil. Com a instalação da ditadura militar, a sede da UNE no Rio de 

Janeiro é metralhada e incendiada. Ocorrem invasões do regime em universidades 

do país e, por meio da lei Suplicy de Lacerda, a UNE e demais entidades estudantis  

é posta na ilegalidade

1965 – Greve de mais de 7 mil alunos paralisa a USP. O XXVII Congresso da UNE,  

em São Paulo, elege o paulista Antônio Xavier

1966 – Passeata em Belo Horizonte contra o regime militar é brutalmente reprimida. 

A violência desencadeia passeatas estudantis em outros estados. A polícia invade a 

Faculdade de Medicina da UFRJ e expulsa estudantes com violência. O episódio 

ficou  conhecido  como o  Massacre  da  Praia  Vermelha.  Mesmo na  ilegalidade,  é 

realizado o XXVIII  Congresso da UNE, no porão da Igreja  de São Francisco de 

Assis, na capital mineira. José Luis Moreira Guedes é eleito presidente da entidade

1967 – É realizado o XXIX Congresso da UNE, em Valinhos (SP), mais uma vez na 

clandestinidade. Luís Travassos é eleito presidente

1968 – Revoluções sociais e culturais mobilizam jovens de todo o mundo. No Brasil, 

o estudante Édson Luis é morto durante uma manifestação. No dia seguinte, cerca 

de 50 mil pessoas participam do cortejo fúnebre, alguns meses depois a UNE realiza 

a Passeata dos Cem Mil no Rio de Janeiro. É realizado, clandestinamente, o XXX 

Congresso da UNE em Ibiúna (SP).  Os militares invadem o encontro e prendem 

cerca de mil estudantes, entre eles, lideranças da UNE como José Dirceu, Franklin 

Martin e Vladimir Palmeira

1969 – A UNE tenta manter uma direção com a eleição de Jean Marc Von Der Weid 

através  dos  Congressinhos  Regionais.  No  entanto,  o  presidente  é  preso  pela 

ditadura. Aumenta a repressão com tortura e morte de estudantes

1971 – Honestino Guimarães, da Universidade de Brasília, é efetivado presidente da 

UNE, em micro-congresso

1973  –  O  presidente  da  UNE  Honestino  Guimarães  desaparece.  Nunca  foi 

encontrado. O estudante Alexandre Vannucchi Leme, da Universidade de São Paulo 

(USP), é preso e morto pelos militares. A missa em sua memória, na Catedral da Sé, 

em São Paulo, é o primeiro grande movimento de massa desde 1968
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1976 – Começam os debates visando a reconstrução da UNE

1979  –  Com apoio  do  governo  baiano,  acontece  em Salvador  o  Congresso  de 

reconstrução da entidade. É eleito presidente o baiano Rui César Costa Silva

1980  – O presidente militar João Figueiredo manda demolir  o prédio da UNE na 

Praia do Flamengo, que havia sido invadido e incendiado em 1964. Os estudantes 

protestam  e  são  reprimidos,  o  prédio  é  demolido.  Com  a  presença  do  então 

sindicalista Luís Inácio Lula da Silva, o comunista Aldo Rebelo é eleito presidente da 

UNE em Piracicaba (SP)

1981 – O XXXIII Congresso elege Javier Alfaya, nascido na Espanha. O ministério 

da  Justiça  tenta  expulsar  o  estudante  do  país,  desencadeando  uma  campanha 

nacional dos jovens chamada “Javier é brasileiro”

1982 – A primeira mulher presidente da UNE, Clara Araújo, é eleita

1983 – O governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, cede à UNE o casarão da 

Rua do Catete, 234, onde passa a funcionar a sede dos estudantes. Alcindo Paes 

Leme é eleito presidente da entidade

1984 – A UNE apóia a candidatura de Tancredo Neves à presidência da República e 

participa ativamente da campanha “Diretas Já”.  O Congresso da entidade elege, 

como presidente, Renildo Calheiros

1989  – O movimento estudantil faz campanha pelo voto e participação dos jovens 

nas primeiras eleições democráticas após a ditadura. A UNE apóia a campanha do 

sindicalista Luis Inácio Lula da Silva em sua primeira disputa presidencial  com a 

campanha  “Lula  UNE  o  Brasil”.  O  Congresso  da  UNE  elege  Cláudio  Langone 

presidente da entidade

1992 – O presidente da UNE eleito nesse ano é Lindberg Farias, que lidera a UNE 

contra o governo do presidente Fernando Collor, denunciando seu caráter neoliberal 

e  privilégio  aos  grandes  grupo  econômicos.  Após  denúncias  de  corrupção 

envolvendo o presidente, os estudantes “cara pintadas” realizam uma maratona de 

grandes manifestações por todo o país, na campanha “Fora Collor”. O presidente 

renuncia para não sofrer processo de impeachment do Congresso Nacional.
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1993  – A UNE realiza uma campanha nacional  contra as altas mensalidades do 

ensino particular. Fernando Gusmão assume a presidência da entidade. A partir de 

1993, as gestões da UNE passam a ter dois anos de duração

1994  –  O  presidente  da  república  Itamar  Franco  assina  um  protocolo  para  a 

devolução definitiva do terreno da Praia do Flamengo aos estudantes.  O ato da 

entrega é comemorado no restaurante Lamas, com participação dos jovens e do 

presidente tomando um chopp

1995  – O Congresso da UNE, em Brasília, elege Orlando Silva Júnior, o primeiro  

negro a ocupar o cargo na entidade. A UNE inicia uma grande campanha nacional 

contra o modelo de avaliação do governo federal para as universidades, o Provão.

1997  – Os estudantes se posicionam firmemente contra o governo do presidente 

Fernando  Henrique  Cardoso,  pela  privatização  do  patrimônio  nacional, 

sucateamento das universidades públicas e nenhum diálogo com os movimentos 

sociais. É eleito presidente da UNE Ricardo Capelli

1999 – O presidente de Cuba, Fidel Castro, participa do Congresso da UNE em Belo 

Horizonte. Na ocasião, o mineiro Wadson Ribeiro é eleito presidente da entidade. 

Acontece, em Salvador, a primeira Bienal da UNE, recuperando a atuação cultural 

do movimento estudantil

2001 – É realizada a segunda Bienal da UNE, no Rio de Janeiro, também é lançado 

o Circuito  Universitário  de Cultura e Arte  (CUCA).O Congresso da UNE elege o 

presidente Felipe Maia

2002 – A UNE realiza um plebiscito nas universidades e decide apoiar a candidatura 

do ex-metalúrgico e sindicalista  Luís Inácio Lula da Silva à presidência,  em sua 

quarta corrida presidencial, reeditando a campanha “Lula UNE o Brasil” de 1989

2004  – São realizadas duas caravanas da UNE por  diversos estados do país  e 

levando aos estudantes temas como a reforma universitária e a cultura. São elas a 

“Caravana  UNE  pelo  Brasil”  e  a  “Caravana  Universitária  de  Cultural  e  Arte  – 

Paschoal Carlos Magno”

2005  –  É  realizada  a  quarta  Bienal  da  UNE,  em  São  Paulo,  junto  com  o  XIV 

Congresso  da  Organização  Continental  Latino-americana  e  Caribenha  dos 
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Estudantes  (OCLAE).  No  Congresso  da  UNE,  novamente  em  Goiânia,  Gustavo 

Petta torna-se o primeiro presidente reeleito da história UNE

2006 – Em um seminário no Museu da República, no Rio de Janeiro, é constituído o 

Instituto Circuito Universitário de Cultura e Arte da UNE

2007  – Após a sua quinta Bienal, no Rio de Janeiro, a UNE realiza uma grande 

passeata e ocupa o terreno de sua antiga sede, na Praia do Flamengo 132. O local 

estava ocupado por um estacionamento clandestino. A gaúcha Lúcia Stumpf é eleita 

presidente da UNE em Congresso da entidade na capital federal

2009  – Salvador  recebe a sexta  Bienal  da UNE. O Congresso da entidade,  em 

Brasília,  elege  o  paulista  Augusto  Chagas  como presidente.  Luis  Inácio  Lula  da 

Silva, desta vez como presidente da República, participa pela segunda vez de um 

Congresso da UNE

2010  –  A  UNE  não  apóia  nenhum  candidato  no  primeiro  turno  das  eleições 

presidenciais. No segundo turno, frente à ofensiva conservadora, a UNE apóia a ex-

militante estudantil  na época da ditadura, Dilma Rousseff.  A candidata torna-se a 

primeira mulher eleita presidente do Brasil

A história do movimento estudantil  segue sendo escrita todos os dias, por 

milhares de jovens, em todos os lados do Brasil.



31

2. OS ESTUDANTES DA PUCRS EM MOVIMENTO

Aqui no Rio Grande do Sul, não há um grande acervo sobre o movimento 

estudantil, e o existente se refere muito mais aos acontecimentos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul do que às demais Universidades. Mesmo assim, é 

possível  recontar  algumas  passagens  do  movimento  estudantil  da  PUCRS  que 

aconteceram  simultaneamente,  muitas  vezes  influenciado  e  outras  não,  pelos 

acontecimento estudantis nacionais. Estando ou não no contexto geral, a PUCRS 

teve estudantes de diferentes matizes ideológicas que foram representantes de seus 

colegas e estão registrados na memória dos estudantes brasileiros.

2.1. Os filhos da ditadura no comando do DCE até 1975

A PUCRS atravessou os agitados anos de 1960 incólume. Seus estudantes 

não tiveram envolvimento, a partir da Universidade e do movimento estudantil  de 

maneira significativa. 

Apesar disso, os rumos da história, aparentemente modificados de uma hora 

para outra, sempre encontram um ponto de convergência, onde pequenas atitudes 

servem  como  marco  para  o  despertar  de  uma  consciência  adormecida,  porém, 

latejava  na  alma  estudantil.  Assim  aconteceu  dentro  da  Pontifícia  Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. As passagens que seguem são contadas por Bortot 

e Guimaraens (2008).

A propagação de um poema de autoria de Selvino Heck, afixado no mural em 

homenagem póstuma ao Presidente do Chile Salvador Allende, socialista, que se 

suicidou dentro do Palácio La Moneda, durante o golpe militar liderado pelo General  

Augusto Pinochet, foi o início de algumas mudanças no ânimo dos estudantes.

11 de setembro de 1973: eu era frade franciscano e estudante de Teologia 
da PUCRS, em Porto Alegre. Era noviço, para não dizer cru, na política e na 
militância.  Mas  desde  os  tempos  de  Seminário  escrevia  poemas,  que 
publicava no Caderno de Sábado do Correio do Povo, então maior jornal 
gaúcho.  E  cuidava  do  Mural  da  Teologia,  onde  se  penduravam  textos, 
artigos  e  tudo que interessava  aos estudantes.  Era uma das formas de 
comunicação  da  época.  Homenageei  o  presidente  Salvador  Allende  do 
Chile, ‘suicidado’ pela ditadura de Pinochet, com um poema lido no Mural 
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pelos estudantes de outros cursos da PUC que tinham aulas no mesmo 
prédio,  entre  os  quais  o  estudante  de  economia  João  Pedro  Stédile. 
Conhecemo-nos  e  formamos,  com  sucesso,  um  grupo  para  mudar  o 
movimento estudantil conservador da Universidade.20 (HECK, 2011)

Em 1973, o movimento estudantil  da PUCRS, não tinha representatividade 

política, tendo se isentado no período mais severo da década de 60, mantendo suas 

atividades voltadas à recreação e ao assistencialismo. As entidades estudantis da 

Universidade levavam ao pé da letra a imposição da legislação autoritária de como 

deveriam  funcionar  como  órgãos  de  colaboração  com  as  direções.  Contudo, 

algumas destas entidades mantinham vínculos estreitos com o Diretório Estadual de 

Estudantes, órgão criado e controlado pela ditadura para substituir a União Estadual 

dos Estudantes.

Em agosto de 1973, o jornal do DCE da PUCRS era o retrato da entidade. Só 

atividades institucionais e campanhas colaborativas, como a venda de chaveiros do 

DCE para ajudar a construir a unidade da PUC Alto Solimões. O grande destaque 

era a possibilidade de férias na Europa, num voo fretado pelo DCE. Ficou conhecido 

como o “Voo do Papa”. Não havia qualquer menção à situação política do país, nem 

mesmo na matéria que registrou a concessão da PUCRS do título Doutor  Honoris  

Causa  a  Jarbas  Passarinho,  Ministro  da  Educação  da  Ditadura  Militar.  Após  a 

solenidade, o Ministro ainda se reuniu com os estudantes.

“A  oportunidade  que  agora  temos  vai  dirimir  várias  dúvidas  dos 
universitários  da  PUC”,  saudou  o  presidente  do  DCE,  o  estudante  de 
Odontologia  Cauby da  Fonseca  Maluf.  “Porém,  senhor  ministro,  sinta-se 
entre nós como se estivesse em sua própria casa”. (…)
A julgar pela docilidade de seus líderes, a PUC não oferecia, até então, os 
riscos temidos pelo ministro. (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, p. 83)

Quem diria que, de uma poesia, nasceria um novo movimento estudantil?

20 HECK, Silvino. Histórias do 11 de setembro: 1973, 2001, 2011. 
<http://genaldo33.blogspot.com/2011/09/historias-do-11-de-setembro-1973-2001.html>. Acesso: 19 de 
novembro de 2011.
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2.2. Da Teologia, o início da virada no movimento estudantil da PUCRS

Selvino  Heck,  da  Teologia,  passou a conviver  com o grupo da Economia, 

formado  por  Stédile,  Jorge  Vieira  e  Helius  Puig  entre  outros,  que  em  1974 

conquistaram o Centro Acadêmico Visconde de Mauá (CAVM). No mesmo ano em 

que a oposição, liderada por Maria da Graça da Silva e André Pereira, venceu o 

Centro  Acadêmico  Arlindo  Pasqulini  (CAAP),  da  Faculdade  dos  Meios  de 

Comunicação  Social  (FAMECOS),  com  um  programa  que  enfatizava  atividades 

culturais e contra a censura, o que tocou os futuros jornalistas. CAVM, CAAP e o 

Diretório  Acadêmico do Instituto  de Teologia  se tornou um pólo  de esquerda no 

movimento  estudantil  da  PUCRS,  atraindo  gente  de  outros  cursos,  como  Jorge 

Buchabqui  e  Tito  Schmidt,  do  Direito.  Esse núcleo  conquistou  o  DCE em 1975. 

(BORTOT, GUIMARAENS, 2008, pp. 84-85)

As primeiras ações do DCE foram retirar o balcão da entrada da sede do 

DCE, para acabar com o aspecto de repartição pública, acabar com o “voo do papa”,  

um panfleto  discreto  contra  a  tentativa  de quebra  do monopólio  estatal  sobre  o 

petróleo e outro panfleto saudando a morte do ditador espanhol Francisco Franco. A 

primeira ação mais forte foi a tentativa de boicote ao Restaurante Universitário por 

conta do aumento do preço. “Obviamente, não conseguimos nada, mas eu acho que 

é um marco, porque mudou a relação dos alunos ou das liderança dos alunos em 

relação  à  instituição”  lembra  Vieira,  Presidente  do  DCE  em  1976.  (BORTOT, 

GUIMARAENS, 2008, p. 85). No embalo desta mobilização, a esquerda venceu a 

eleição de diversos Centros Acadêmicos na PUCRS, como o da  Comunicação, 

Medicina, Economia, Ciências Sociais, Psicologia. A vitória da esquerda no Centro 

Acadêmico da Escola de Engenharia deu um novo impulso ao movimento estudantil. 

O movimento estudantil da PUCRS chegaria no auge de 1977 a 1979 nas gestões 

de Fátima Fischer e Ivanir Bortot (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, p. 225).
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2.3. Um dia nacional de lutas pelo fim da ditadura

Dia 23 de agosto  de 1977.  O movimento  estudantil  começava  a  sair  das 

profundezas da repressão e da clandestinidade impostas pelo AI-5. Eram tempos de 

crise econômica, de carestia, de inflação. O Brasil vivia a ressaca do fim do “Milagre 

Econômico”  dos  militares  e  o  peso  da  crise  mundial  do  petróleo.  O  movimento 

estudantil  novamente mostrava capacidade de organização mesmo em condições 

muito adversas. Eram os tempos pré-Anistia, imediatamente anterior as greves de 

1978/79, em que emergiu o novo sindicalismo, liderado por Lula no ABC paulista.

A polícia  havia  reprimido  a  primeira  tentativa  de  organizar  o  3º  Encontro 

Nacional de Estudantes (ENE). As prisões no Rio de Janeiro e as punições na UnB 

foram “os ingredientes de um quadro explosivo” (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, p.  

117).  O movimento estudantil  de Porto Alegre decidiu  aderir  ao Dia Nacional  de 

Lutas, contra a ditadura, a repressão e a carestia. Na sede do DCE da UFRGS, na 

Avenida  João  Pessoa,  diversas  tendências  políticas  do  movimento  estudantil  se 

unificaram e construíram o maior ato de rua em Porto Alegre desde 1968. A unidade 

do dos estudantes da UFRGS, da PUCRS, da Unisinos, dos secundaristas, do grupo 

de teatro Oi Nóis Aqui Travez foi decisiva. 

Durante o período de elaboração da passeata se decidiu uma nova tática para 

o ato.  A convocação e a concentração da manifestação seria  igual,  em frente à 

Engenharia  da  UFRGS  e  à  Praça  Argentina.  Ali,  iniciou  e  terminou  muitas 

manifestações  estudantis.  Quando  a  repressão  avançava,  os  estudantes 

dispersavam para dentro da UFRGS. As linhas da Brigada Militar ficavam no viaduto 

da João Pessoa e desciam a avenida para dispersar os manifestantes. O movimento 

decidiu ter alguns estudantes atrás das linhas policiais para, enquanto a repressão 

atuasse sobre a concentração estudantil no ponto tradicional, uma passeata seria 

realizada no Centro de Porto Alegre. 

A tática de atos descentralizados, comícios-relâmpago, os pequenos disfarces 

que os estudantes atrás da linha policial utilizaram, como novos penteados e roupas 

de dias  de  festa,  deu certo.  Enquanto  a  polícia  dispersava  os  cerca  de  2,5  mil 

manifestantes na João Pessoa em frente à UFRGS, outros trezentos sacudiram o 
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Centro, recebendo o apoio de muitos populares, insatisfeitos com a alta inflação dos 

alimentos. O êxito da manifestação em Porto Alegre, aconteceu também em São 

Paulo. Sem combinação prévia, as duas cidades organizaram atos descentralizados 

que  confundiram a  repressão.  Entretanto,  não  impediu  que  vários  estudantes  e 

jornalistas,  que  realizavam  a  cobertura  das  manifestações,  fossem  presos.  A 

Brigada,  começava  a  usar  com  cada  vez  mais  intensidade  bombas  de  gás 

lacrimogêneo. A solução foram os colegas da Química da UFRGS preparem panos 

com  amoníaco  para  cada  manifestante  rapidamente  conter  os  efeitos  do  gás. 

Porém, os estudantes provaram que era possível, novamente, enfrentar à ditadura 

nas ruas. (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, pp. 116-145)

2.4. Repressão inédita na PUCRS contra o III Encontro Nacional de Estudantes

A  ostensiva  manifestação  do  dia  23  de  agosto  de  1977  impulsionou 

definitivamente a mobilização no Rio Grande do Sul rumo ao III ENE. Na UFRGS, 

apesar da enorme vigilância da ditadura a organização prévia ao Encontro ocorreu 

tranquilamente. Na PUCRS uma inédita invasão da Polícia Federal na sede do DCE 

surpreendeu o movimento estudantil. 

Uma das iniciativas que o DCE da PUCRS teve foi a exibição do “filme O 

apito  da  panela  de pressão,  produzido  pelos  DCEs da  USP e  da PUC/SP,  que 

documentava  o  ressurgimento  das  lutas  estudantis”  (BORTOT,  GUIMARAENS, 

2008, p. 149). Quando tudo estava pronto para a exibição do filme os estudantes 

escutam, José Luiz Ribeiro, estudante de Letras, relembra:

“Parados, bem quietinhos aí.  Todos encostados na parede com as mãos 
para  cima.  Dá  essa  fita  aqui  para  nós!  Obrigado,  gurizada!  Tratem  de 
estudar. Estudante é pra estudar, não se metam em política”.
Eram quatro policiais fortes, de coletes à prova de balas, bonés pretos e 
metralhadoras em punho. Só um falava.  A ação não duraria mais de 30 
segundos.  Nas costas de cada  um,  em letras  garrafais,  Polícia  Federal. 
“Fomos pegos de surpresa, da mais surpreendente surpresa, pois eis que 
quando nos demos conta do ocorrido já não havia a mínima pista para onde 
tinham ido.” (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, p. 150)
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O DCE promoveu uma série de denúncias. O Reitor Ir. José Otão, prometeu 

providências e aproveitou para repetir o discurso de que estudante não devia estar 

na política.  O DCE emitiu  uma nota oficial  que retratava a repressão interna na 

época.

Também  a  reitoria  da  PUC  já  há  algum  tempo  vem  tomando  atitudes 
contrárias  aos  interesses  dos  estudantes,  tais  como:  proibição  de  uma 
palestra  com os diretores do jornal  Versus;  proibição de uma missa em 
solidariedade aos colegas da Universidade de Brasília; negativa em ceder o 
Salão de Atos para a realização de um show com o cantor Sérgio Ricardo; 
negativa  em  ceder  qualquer  sala  ou  auditório  das  faculdades  para 
promoções,  cartazes  arrancados  sistematicamente  pelo  “serviço  de 
segurança”  da  reitoria.  E  esta  mesma  reitoria,  com  uma  atitude 
contemplativa, não tomou posição pública contra a violação da autonomia 
do  campus,  quando  agentes  da  Polícia  Federal  invadiram  a  sede  do 
Diretório Central dos Estudantes da PUC. (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, 
p. 150)

Os estudantes da PUCRS terminaram suas atividades preparatórios para o III  

Encontro Nacional de Estudantes em atividades no CAAP e no CAVM.

O III  Encontro Nacional de Estudantes ocorreu em São Paulo, sob intensa 

repressão. Foram proibidos e protestaram. A ditadura anunciava que não aceitaria 

de maneira nenhuma a realização de um encontro que visasse reconstruir a UNE, 

extinta pela Lei Suplicy de Lacerda de 1964. As lideranças estudantis anunciaram 

que conseguiram realizar  o  Encontro e que foi  “um avanço na luta  política  pela 

reorganização da UNE” (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, p. 151).

2.5. Às vésperas dos 80

As gestões de Fátima Fischer e Ivanir Bortot no DCE da PUCRS pautaram os 

debates na Universidade. Todo início de ano, o DCE recebia de cada um dos 19 mil  

estudantes da PUC um valor referente à confecção da carteira de estudantes. Esse 

dinheiro financiava as atividades do diretório.

No segundo semestre de 1978, para recepção dos calouros o DCE promoveu 

um debate com quatros intelectuais altamente reconhecidos, com posições distintas: 

Plínio Marcos, Antônio Houaiss, Josué Guimarães e Cyro Martins. 
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Seguiu a censura da Reitoria às diversas ações do movimento estudantil, que 

seguia como novas iniciativas.

Em outra oportunidade o DCE e os diretórios promoveram um seminário com 

outra leva de importantes intelectuais: Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, 

José Álvaro Moisés,  Hélio  Silva  e Dalmo Dalari.  Ivanir  foi  até  o Reitor  Norberto 

Rauch solicitar o Salão de Atos. A resposta foi curta e direta: “São  personas non 

gratas à PUC”. (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, p. 228)

Nas eleições seguintes a direita venceu e assumiu a gestão. E, o processo 

dominante para esta derrota foi o boicote feito ao R.U. para reivindicar os valores 

das refeições que estavam excessivamente altas. Os estudantes criaram um conflito 

pesado, mas a reitoria não cedeu aos seus interesses internos. A reitoria atuou de 

forma decisiva para impedir a reeleição da chapada da esquerda. A direita voltou ao 

DCE com propostas apenas para assuntos da universidade,  em contraposição à 

esquerda, que além das pautas internas lutava pela anistia ampla e irrestrita, pela 

liberdade de expressão, pela democracia, fazendo oposição direta aos interesses da 

Reitoria da Universidade.

Uma comissão de inquérito, instalada logo após a vitória das eleições pela 

direita, concluiu que houve prejuízo causado pelos líderes de esquerda e a comissão 

recomendou uma mudança no regimento das entidades, querendo com isso impedir 

candidaturas  futuras  de  alunos  que  não  se  moldavam  aos  interesses  da 

universidade. Apesar disso, em 7 de junho de 1980, a esquerda volta ao comando 

do DCE da PUC, com mais de 5 mil votos e o enfrentamento com a reitoria tomou 

proporções ainda maiores. (BORTOT, GUIMARAENS, 2008, pp. 225-232)

2.6. O que se fez do DCE da PUCRS

Os anos 1980 transcorreram com o seguimento das disputas estudantis, cada 

vez mais refletidas as conquistas democráticas da sociedade brasileira. Porém, o 

amadurecimento  da democracia no  país não foi  acompanhado pelo aumento da 

pluralidade na disputa do DCE. A chegada de um grupo político ligado ao Partido 

Democrático  Trabalhista  inexplicavelmente  proporcionou  quase  duas  décadas  de 
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pensamento único no comando do DCE da PUCRS, que originou vários movimentos 

de contestação, sendo os mais expressivos no ano de 2004 e 2011, justamente este 

que motivou as reportagens objeto de análise desta monografia.

Em 2004, um subcomissão mista da Assembleia Legislativa apresentou um 

relatório21 acerca de sua investigação sobre os acontecimento na PUCRS daquele 

ano, concluiu que

(1)  as  eleições  para  os  centros  acadêmicos  e  diretório  central  dos 
estudantes da  PUCRS não são livres e democráticas (2) existem indícios 
de que a Reitoria  da  PUCRS interfere  nas entidades de representação 
estudantil  (3) existe, por parte da Reitoria da PUCRS, censura prévia às 
manifestações estudantis (4) a contribuição compulsória é uma das fontes 
de sustentação financeira do DCE da PUCRS (5) existem indícios de que as 
bolsas estudantis são usadas politicamente para coptação e neutralização 
dos estudantes e (6) existem indícios de ação em quadrilha, configurada 
pela  prática  de  ameaças,  violência  e  coação física  contra  estudantes.  A 
lembrança  do  assassinato  do  estudante  Fábio  Borba  tem  sido  usada 
sistematicamente como meio de intimidação dos estudantes. É fundamental 
investigar  profundamente  este  homicídio,  ainda  não  esclarecido. 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, 2004, p. 17)

Para  contextualizar  minimamente  os  fatos  ocorridos  nas  mobilizações  da 

PUCRS de 2011, consideradas a retomada do movimento estudantil  crítico nesta 

Universidade, dois estudantes gentilmente concederam entrevistas, por e-mail. São 

Guilherme Fernandes de Oliveira, de 24 anos, estudante de jornalismo e Presidente 

do Centro Acadêmico Arlindo Pasqualini, que representa os cursos de Comunicação 

Social  e  de  Audiovisual,  e  Cintia  Brogni  de  Oliveira,  de  22  anos,  estudante  de 

História. Ambos fazem parte do Movimento 89 de Junho e do Juntos.

Sobre o início das manifestações Guilherme relata:

As mobilizações começaram a partir da impugnação das chapas para o 52° 
Congresso  Nacional  dos  Estudantes.  As  chapas  eram  compostas  por 
opositores a atual gestão do diretório central e em uma manobra, alegando 
que a grade de horários não correspondia ao comprovante de matricula, o 
DCE indeferiu as inscrições. Quando duas alunas foram pedir explicações, 
os  integrantes  do  diretório  agrediram  fisicamente  e  verbalmente  as 
estudantes gerando a revolta de diversos alunos. Somado as agressões, as 
fraudes nas eleições do DCE também motivaram a indignação generalizada. 
Há 20 anos não existe um processo democrático nas eleições, em 2010 o 
processo eleitoral não foi divulgado e a atual gestão foi eleita por aclamação 

21 <http://www.al.rs.gov.br/download/SubDCE_PUCRS/Relatorio_Subcomissao_PUCRS.pdf>. Acesso em 20 
de novembro de 2011.
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por menos de 100 votantes em um universo de 26 mil  alunos.  A eterna 
gestão se mantém com agressões e ameaças que geraram o estopim no dia 
8 de junho. (ANEXO 16)

Cintia fala do que sabe da histórico recente do DCE da PUCRS. 
Sempre se fala do mesmo histórico, uma máfia coordenada pelo mesmo 
grupo politico. Sem eleições democráticas, sem representar o aluno. Estudo 
a dois anos na puc,  e nunca soube de eleições chamadas para o DCE. 
(ANEXO 17)

Guilherme complementa.
Eu estudo há quatro anos na PUCRS e nunca votei para o DCE assim como 
99% dos alunos que lá estudam. Isso se dá porque o grupo político que lá 
se encontra, ligado ao PDT, age onde não há obrigatoriedade da lei. Eles 
publicam  o  edital  onde  ninguém  a  não  ser  eles  podem  ver  ou  nem  o 
publicam e alteram o estatuto freqüentemente para deixá-lo mais propicio 
para manobras. Durante os 20 anos que o grupo segue a frente do diretório, 
houve  outras  mobilizações  como  a  do  movimento  89  e  com  as 
manifestações também houveram agressões por parte dos integrantes do 
DCE. Em 1997 o então tesoureiro do diretório, Fábio Borba, foi assassinado 
em condições  muito  suspeitas  já  que  ele  avisara  para  amigos  que  iria 
denunciar  as  fraudes do  grupo.  Em 2004 diversos  alunos  apanharam e 
sofreram  intimidações  por  parte  de  integrantes  da  Camisa  12,  torcida 
organizada  do  Inter,  que  era  responsável  pela  segurança  do  diretório 
central. A troca se dava em dinheiro para viagens e materiais da torcida. Em 
2006  novamente  houve  fraude  e  também  houve  denuncias  sobre  a 
segurança externa composta também por policiais civis e da brigada fora do 
horário de serviço prestando segurança privada. (ANEXO 16)

No blogue  do  Movimento  89  de  Junho22 há  farto  material  de  propaganda 

contra  a  gestão  do  DCE  da  PUCRS.  Está  disponibilizado  nele  materiais  de 

divulgação denunciando o DCE, vídeos e textos publicados em redes sociais que 

demonstram a ligação da atual gestão do DCE, e de anteriores também, ao PDT. 

Cintia  relata  que o  movimento  se  constituiu  a  partir  do  acampamento  em 

frente à sede do DCE, na noite do dia 8 de junho. No blogue do movimento há uma 

ata de reunião, que define suas pautas e forma de organização23.

Uma carta aberta  aos estudantes da PUCRS foi  lançada pelo movimento, 

criticando o DCE, explicando as mobilizações e apresentando uma alternativa de 

representação estudantil.
Temos  a  clareza  de  que  projeto  de  DCE defendemos.  Sabemos  que  o 
pressuposto  maior  para  a  legitimidade  de  um  espaço  como  esse  é  a 

22 <http://movimento89dejunho.wordpress.com/>
23 Movimento 89 de Junho <http://movimento89dejunho.wordpress.com/2011/06/10/ata-do-dia-09-de-junho-

de-2011/>.  Acesso: 20 de novembro de 2011.



40

democracia,  a participação do maior  número de estudantes.  O DCE que 
defendemos deve estar em permanente diálogo, escutando nossos anseios 
em  um  espaço  que  é  de  todas/os  nós  e  que  deve  ter  a  nossa  cara! 
Defendemos  uma  universidade  que  permita  e  valorize  a  liberdade  de 
expressão, que favoreça o encontro, a troca de saberes e que reconheça a 
diversidade  como  uma  virtude.  Desejamos  que  a  universidade  seja  um 
espaço de debate de idéias e construções, comprometida com a liberdade e 
com a justiça social.
Continuaremos lutando por um novo processo eleitoral, para o DCE e para o 
CONUNE,  livre  da  velha  máfia  e  com  ampla  participação  estudantil. 
Propomos  à  PRAC a  realização  de  uma  audiência  estudantil  para  que 
todas/os  estudantes  tenham  voz.  Exigiremos  ainda  a  devolução  dos 
documentos que foram entregues para a inscrição das chapas e que foram 
utilizados  pelos  membros  do  DCE  para  que  movessem  ações 
improcedentes  contra  diversos  integrantes  do  movimento  estudantil. 
Acreditamos  que  se  estivermos  unidos  chegaremos  muito  mais  longe, 
contrariando o medo e a falsa ideia de que é impossível  mudar.  Com a 
participação de todas/os que se identificam com essa luta chegaremos cada 
vez mais perto da democracia na nossa universidade! (ANEXO 18)

O desenrolar das mobilizações permaneceu. O DCE da PUCRS insistiu na 

realização das eleições para os representantes ao 52º Congresso da União Nacional 

dos Estudantes. Neste dia, 13 de junho de 2011, o pleito terminou em confusão e 

agressões. Duas estudantes foram agredidas, a eleição foi interrompida. A Brigada 

Militar, políticos, a Reitoria da PUCRS e a imprensa repercutiram os acontecimentos.

No dia seguinte, a União Nacional dos Estudantes descredenciou o DCE da 

PUCRS e organizou um novo  pleito,  dias  depois,  com participação de todas as 

chapas interessadas. Os 26 representantes da PUCRS foram eleitos e participaram 

plenamente do 52º Congresso da UNE em Goiânia. O grupo que dirige o DCE não 

apresentou chapas e não teve nenhum representante eleito.  A UNE ainda emitiu 

nota sobre o episódio das eleições do dia 13 de junho repudiando as agressões 

(ANEXO 19).

Para  além da  simples  saída  do  DCE,  Guilherme aponta  as  propostas  do 

movimento de estudantes de oposição.

A pauta que fez com que os estudantes se agrupassem em um movimento é 
pela  democracia  nas  eleições  do  DCE.  Após  o  primeiro  levante,  outras 
pautas também se tornaram prioritárias para o movimento como: expulsão 
dos alunos que agrediram as estudantes; destituição da atual gestão; fim do 
aumento que todo ano ocorre nas mensalidades; fim da censura já que na 
universidade  os  alunos  não  podem panfletar  sem prévia  autorização  do 
material, não podem passar em aulas, não podem colar cartazes e durante 
as  manifestações  são  regularmente  filmados  e  acompanhados  por  dois 
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seguranças a cada um aluno; restaurante universitário mais barato e que 
funcione a noite também; regulamentação das empresas terceirizadas que 
prestam serviços na universidade e cobram preços abusivos dos alunos que 
se tornam reféns das empresas. (ANEXO 16)

Crítica  comum  aos  opositores  do  DCE  e  aos  entrevistados  é  a  referida 

conivência  da  PUCRS,  ou  até  mesmo  certo  apoio  ao  DCE.  Os  universitários 

contestam o conjunto das últimas eleições ao DCE, desde que o referido grupo do 

PDT assumiu o DCE. No sítio oficial da PUCRS na internet, encontra-se uma notícia, 

de 17 de novembro de 2008, da vitória de uma chapa nas eleições do DCE. 

A chapa  Mudança  foi a vencedora da eleição para o Diretório Central de 
Estudantes da PUCRS (DCE), realizada nos dias 13 e 14 de novembro, e 
recebeu 2.399 votos. Participaram 3.574 alunos votantes dos campi Central, 
Viamão e Uruguaiana. O novo presidente é Jorge Luis Murgas, acadêmico 
do  curso  de  Direito.  Sua  gestão  vai  até  2010.  Além  da  Mudança, 
concorreram as chapas Coletivo Estudantil e Renovação. A eleição do DCE 
é de iniciativa e responsabilidade exclusiva dos alunos da Universidade. As 
disputas  fazem  parte  da  convivência  democrática,  sendo  assim 
reconhecidas pela PUCRS. (ANEXO 21)

A decisão de maior relevância aconteceu no Conselho Universitário da PUC 

do  dia  24  de  junho  de  2011,  quando  finalmente  a  PUCRS tomou uma posição 

oficial24 acerca do tema.

1.Repúdio à conduta de atos violentos de alunos,  entre alunos e contra 
alunos, cujas manifestações são incompatíveis com a vida universitária, e 
consequente  instauração  de  procedimentos  administrativos  para  apurar 
responsabilidades.
2.Aprimoramento  do  processo  eleitoral  para  provimento  de  cargos  das 
representações estudantis, para que atenda, no mínimo, aos requisitos da 
publicidade,  coordenação  imparcial,  possibilidade  de  monitoramento 
externo por instituições públicas ou pela sociedade civil, participação efetiva 
dos discentes, e anterioridade mínima de 30 (trinta) dias, em relação à data 
das eleições, do edital ou instrumento convocatório, que fixe calendário e 
regimento eleitoral, com determinação de prazo.
3.Sugestão  de  que  o  Art.  70  do  Estatuto  e  os  correspondentes  do 
Regimento da PUCRS incluam dispositivos sobre procedimento eleitoral, 
para resguardar a ordem, a segurança e a legitimidade desses atos. Como 
se trata de item a ser definido pelo Conselho Universitário, deve ter um 
trâmite por várias instâncias e aprovado por esse órgão.
4.A Universidade deixará de reconhecer a legitimidade de representação da 
atual  direção do DCE a partir  de 01/12/2011, caso não seja realizada a 

24 PUCRS. <http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/pucrs/Capa/Noticias?p_itemid=5381471>.  Acesso: 20 de 
novembro de 2011.
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eleição para o Diretório Central de Estudantes da PUCRS em novembro de 
2011, com a posse dos eleitos em 01/01/2012. (ANEXO 20)

Guilherme avaliou a decisão da Reitoria.

Acho que foi mais para acalmar a opinião publica e a pressão externa do 
que  para  atender  as  demandas  dos  alunos  que  pedem  democracia  e 
transparência nos processos eleitorais das representações estudantis. De 
acordo com a reitoria, depois do CONSUN ficou deliberado que as eleições 
devem ser publicadas com 30 dias de antecedência e a comissão eleitoral 
deve  ser  composta  por  coordenação  imparcial,  o  que  não  foi  visto  em 
nenhuma das três eleições que ocorreram para os diretórios acadêmicos e a 
universidade não se manifestou a respeito. Além de ser muito burocrática, a 
universidade  é  incompetente  para  tratar  de  assuntos  que  não  digam 
respeito ao lucro, deixando os assuntos de representação estudantil para 
funcionários  que  não  tem  competência  e  nem  interesse  em  tratar  do 
assunto. As respostas para as cobranças sempre caem em algum protocolo 
burocrático, ou que não corresponde a universidade responder. (ANEXO 16)

As  eleições  para  o  DCE  da  PUCRS  ainda  não  foram  convocadas  até 

dezembro deste ano. O Movimento 89 de Junho segue organizado e atuante. O 

DCE da PUCRS segue contestado. Após a decisão do Conselho Universitário três 

eleições  de  Centros  Acadêmicos  aconteceram.  Na  Educação  Física,  na 

Comunicação e no Direito. Nas duas primeiras, a eleição foi tranquila e a oposição 

derrotou as gestões vinculadas ao DCE. Esta vitória no CAAP da FAMECOS que 

elegeu  o  estudante  de  jornalismo  Guilherme  Oliveira,  Presidente  do  Centro 

Acadêmico.  A do Centro Acadêmico Maurício  Cardoso,  o CAMC do Direito,  teve 

chapa única. Duas chapas opositoras foram impugnadas por,  supostamente, não 

terem  apresentado  documentação.  O  Regimento  Eleitoral  foi  publicado  pelo 

estudante  Adriano  Weimann,  Presidente  do  CAMC  e  atual  tesoureiro  do  DCE, 

através do seu perfil na rede social Facebook25 (ANEXO 22). A única chapa inscrita, 

vinculada  ao  DCE,  foi  aclamada  vencedora,  sem  nenhum  voto,  já  que  não  foi 

realizada votação.

25 FACEBOOK. Adriano Weimann. <https://www.facebook.com/note.php?note_id=174269449327069> 
Acesso: 20 de novembro de 2011.
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3.  O  MOVIMENTO  ESTUDANTIL  NA  MÍDIA:  A COBERTURA  DO  JORNAL 
ELETRÔNICO SUL21 E DO JORNAL IMPRESSO ZERO HORA

O objeto de análise deste trabalho são as reportagens do jornal eletrônico 

Sul21 e do jornal impresso Zero Hora sobre as mobilizações estudantis na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, iniciadas na noite do dia 8 de junho de 

2011 até o dia 24 de junho, dia da decisão do Conselho Universitário da referida 

instituição  de  ensino,  acerca  do  conflito  estabelecido  entre  o  constituído 

agrupamento de oposição ao DCE, Movimento 89 de Junho, e a atual gestão do 

Diretório Central dos Estudantes da PUCRS. 

O Sul21 é um veículo ainda em seus primeiros passos. Sua primeira edição 

foi veiculada dia 10 de maio de 2010, conforme Milton Ribeiro26, editor assistente do 

Sul21.  Tem  despertado  larga  atenção  do  público  gaúcho,  já  que  se  apresenta 

editorialmente  de maneira  distinta  da  maneira  dos jornais  tradicionais.  Conforme 

verificamos na seção institucional do sítio. 

O Sul 21 é um jornal dedicado prioritariamente ao noticiário político. E, aqui, 
reafirmamos, de forma clara, direta e honesta, as nossas convicções, que 
de  maneira  nenhuma  interferirão  no  noticiário:  apoiamos  –  ressalvadas 
algumas  divergências  pontuais  –  o  projeto  de  desenvolvimento  em 
andamento  no  Brasil,  com  diminuição  das  desigualdades  regionais, 
econômicas e sociais. As nossas convicções, no entanto, não nos impedem 
de criticar este mesmo projeto que apoiamos, quando acharmos necessário. 
Manteremos  nossa  independência  e  autonomia,  indispensáveis  à 
manutenção  do  compromisso  com  a  verdade  e  com  a  democracia  na 
informação. Não vamos negar a nossa posição, escondê-la em entrelinhas 
ou por meio de subterfúgios. Nós a defenderemos, claramente, a cada dia, 
no editorial. A nossa postura política, porém, jamais se sobreporá aos fatos. 
Divulgaremos, como temos feito, todas as opiniões, assegurando espaços a 
todas as correntes de opinião que, como nós, sejam democráticas.27

Como “jornal  dedicado  prioritariamente  ao  noticiário  político”  deu  bastante 

destaque aos eventos estudantis da PUCRS iniciados na noite do dia 8 de junho. Foi  

o  veículo  que  mais  noticiou  sobre  o  caso,  publicando  nove  reportagens, 

compreendidas entre 10 e 24 de junho, que registram do início do movimento até os 

encaminhamentos do Conselho Universitário da PUCRS, em que houve deliberação 

26 Informação fornecida por troca de e-mails no dia 15 de novembro de 2011.
27 SUL21. Institucional. <http://sul21.com.br/jornal/institucional/>.  Acesso: 15 de novembro de 2011.
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institucional  acerca do tema. Do ponto de vista  jornalístico o Sul21 apresenta-se 

assim:

Somos um jornal veiculado exclusivamente na internet, comprometido com 
a democracia e a honestidade. Estes são valores inegociáveis e dos quais 
não  nos  afastaremos  jamais.  Nosso  noticiário  busca  sempre  a  verdade 
factual, dando oportunidade de expressão a todas as correntes, sejam elas 
ideológicas,  partidárias,  religiosas ou esportivas. Defendemos o direito  à 
diversidade,  ao  contraditório.  É  do  diálogo  entre  os  diferentes  que  a 
democracia  nasce  e  se  fortalece.  Não  aceitamos  qualquer  tipo  de 
preconceito.  Ao  contrário,  garantimos  e  garantiremos  o  direito  de  todos 
darem  a  sua  versão  dos  fatos.  Asseguramos,  também,  o  espaço  para 
resposta àqueles que, por uma razão ou outra, sentirem-se excluídos ou 
ofendidos,  apesar  da  nossa  firme  decisão  de  não  privilegiar  nenhuma 
corrente de pensamento.28

Respeitando  seus  princípios  editoriais,  verifica-se  em  primeira  leitura  das 

reportagens, a pluralidade e a busca das fontes diversas. Encontra-se as noções de 

objetividade apresentadas por Kern (2011).

Para a teórica Gaye Tuchman (1993), existem quatro procedimentos que 
auxiliam o jornalista no alcance da objetividade na produção da notícia: o 
primeiro  seria  o  levantamento  de  informações  com  todas  as  fontes 
possíveis, para posterior divulgação - se a fonte A afirma X, e a fonte B 
afirma Y, cabe ao jornalista revelar a opinião de ambos na notícia, mesmo 
que  elas  sejam contraditórias.  O segundo procedimento  identificado  é a 
apresentação de provas auxiliares. A obtenção dados que corroboram com 
as afirmações do jornalista, como documentos e gravações, fazem com que 
ele se aproxime da verdade e por consequência, da objetividade. O terceiro 
procedimento,  segundo  Tuchman,  é  o  uso  das  aspas  nas  citações  de 
opinião das fontes. Segundo ela, ao inserir a opinião de alguma fonte, os 
jornalistas acreditam que deixam de participar da notícia e de que assim os 
fatos  falem  por  eles  mesmos.  O  quarto  procedimento  diz  respeito  à 
estruturação adequada da informação no texto noticioso: a informação mais 
importante  deve  vir  no  primeiro  parágrafo,  com  a  relevância  dos  fatos 
apresentada  como  uma  pirâmide  invertida.  Para  a  autora,  este 
procedimento identificado com a objetividade é o mais problemático, pois 
cabe ao jornalista e sua perspicácia profissional escolher “objetivamente”, 
entre os fatos concorrentes, quais são os mais importantes e interessantes. 
Na  conclusão  desta  teórica  todos  esses  procedimentos  podem  ser 
questionados,  porque  são um ritual  estratégico  adotado pelos jornalistas 
para se defenderem de possíveis processos. (KERN, 2011, pp. 14-15)

O jornal Zero Hora é o mais conhecido e lembrado pelos gaúchos, segundo a 

pesquisa Top of Mind 201129, projeto desenvolvido pela Revista Amanhã há 21 anos, 

28 SUL21. Institucional. <http://sul21.com.br/jornal/institucional/>.  Acesso: 15 de novembro de 2011.
29 Top Of Mind Revista Amanhã. <http://www.amanha.com.br/toprs2011/>. Acesso: 17 de novembro de 2011.
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que procura conhecer as marcas preferidas dos gaúchos. Na página eletrônica do 

Grupo RBS, o jornal Zero Hora é sucintamente apresentado.

Fundado em 1964, é o jornal líder em circulação no RS, de acordo com os 
dados  do  Instituto  Verificador  de  Circulação  (IVC).  Possui  24  cadernos 
segmentados  e  75  colunistas.  Zero  Hora  também  produz  eventos  de 
arquitetura, tecnologia, culinária, moda e educação.30

Sinteticamente, estes são os jornais da análise a seguir.

30 Grupo RBS, Mídias, Jornais, Zero Hora <http://www.gruporbs.com.br/midias/index.php?pagina=jornal>. 
Acesso: 17 de novembro de 2011.
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4. ALÉM DA FACE SECRETA DAS PALAVRAS: A ANÁLISE DE CONTEÚDO

Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas da língua portuguesa 

de todos os tempos, consagrou-se por inúmeros poemas. Um deles, a “Procura da 

Poesia”, publicada em sua Antologia Poética, diz.

(...)
Penetra surdamente no reino das palavras.

Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,

há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência, se obscuros. Calma se te provocam.

Espera que cada um se realize e consuma
com seu poder de palavra

e seu poder de silêncio.
Não forces o poema a desprender-se do limbo.

Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o

como ele aceitará sua forma definitiva e
concentrada

no espaço.
Chega mais perto e contempla as palavras.

Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:

Trouxeste a chave?
Drummond de Andrade (2003, p. 247)

A análise de conteúdo é um método de pesquisa largamente utilizado nas 

ciências  humanas  por  ser  a  chave,  àquela  que  a  palavra,  definida  pelo  poeta,  

pergunta  se  trazemos  conosco.  Para  este  trabalho  utilizou-se  os  conceitos  da 

análise de conteúdo.

Este  livro  pretende  ser  um  manual,  um  guia,  um  prontuário.  Tem  por  objectivo 
explicar o mais simplesmente possível o que é actualmente a análise de conteúdo e 
a utilidade que pode ter nas ciências humanas. (BARDIN, 1977, p. 10)

Foi inicialmente utilizada nos Estados Unidos, na Escola de Jornalismo de 

Columbia.  Nesse período a análise de conteúdo era exclusivamente quantitativa, 

contava-se e tabulava-se o sensacionalismo das reportagens, os semanários rurais 

e os diários citadinos. H. Laswell é o mais destacado utilizador do método, desde 
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1915 já desenvolvia pesquisa da imprensa e da propaganda (BARDIN, 1977, p. 15).

A ciência política dá novos ares à análise de conteúdo. Durante a II Guerra 

Mundial cerca de 25% das pesquisas que utilizaram a análise de conteúdo eram 

sobre esta temática. O governo dos EUA organizou uma equipe de pesquisadores 

para  avaliar  se  havia  propaganda  nazista  na  imprensa  nacional,  que  realizou 

estudou segundo esta metodologia (BARDIN, 1977, p.16). Com o passar do tempo 

foi  perdendo  seu  caráter  meramente  descritivo  e  incorporando  mais  o  elemento 

qualitativo.  A análise  de  conteúdo,  através  das  pesquisas  qualitativas,  “ajuda  a 

descrever e interpretar mensagens em um nível de compreensão que ultrapassa 

àqueles empregados em uma leitura simples, do dia a dia” (KERN, 2011, p. 34).

Bardin (1977) aponta o diferencial da análise de conteúdo, motivo que atrai 

pesquisadores de diversas áreas das ciências humanas.

Apelar para estes instrumentos de investigação laboriosa de documentos, é 
situar-se ao lado daqueles que, de Durkheim a P. Bourdieu passando por 
Bachelard, querem dizer não “à ilusão da transparência” dos factos sociais, 
recusando ou tentando afastar os perigos da compreensão espontânea. É 
igualmente  “tornar-se  desconfiado”  relativamente  aos  pressupostos,  lutar 
contra a evidência do saber subjectivo, destruir a intuição em proveito do 
“construído” rejeitar a tentação da sociologia ingénua, que acredita poder 
apreender  intuitivamente  as  significações dos  protagonistas  sociais,  mas 
que somente atinge a projecção da sua própria subjectividade. (BARDIN, 
1977, p. 28)

4.1. Os caminhos da pesquisa

Como apresentado no capítulo  3,  o  objeto de análise são as matérias do 

jornal impresso Zero Hora e do jornal eletrônico Sul21, compreendidas entre os dias 

9 e 26 de junho de 2011, data de início das manifestações estudantis na PUCRS até 

as reportagens que trataram da deliberação do Conselho Universitário da PUCRS 

sobre os acontecimentos.

O objetivo proposto é verificar como os veículos, no caso Sul21 e Zero Hora, 

noticiaram o movimento dos estudantes da PUCRS de 2011, utilizando-se para tanto 

da  análise  de  conteúdo,  categorizando  a  leitura  em índices  positivo,  negativo  e 

neutro  das  publicações  em uma abordagem mista,  inicialmente  quantitativa.  Em 

seguida as conclusões obtidas a partir da perspectiva qualitativa, além da relação 
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entre as abordagens dos veículos. Neste sentido, o movimento estudantil e demais 

interessados no tema, terão à disposição uma nova contribuição sobre a abordagem 

dispensada pelos jornais, independente da plataforma, impressa e eletrônica, mas 

também  da  postura  política  que  abordaram  os  fatos.  Quando  uma  pesquisa 

utilizando  análise  de  conteúdo  se  dirige  à  busca  de  uma  resposta,  no  caso 

específico para verificar como os veículos noticiaram o movimento dos estudantes 

da PUCRS em 2011, o estudo se direciona para as características da mensagem 

propriamente dita, seu valor informacional, as palavras, argumentos e ideias nela 

expressos. É o que constitui uma análise temática.

As nove reportagens do Sul21 e as cinco de Zero Hora estão disponíveis nos 

anexos. As do Sul21 ainda contém o respectivo endereço eletrônico. Uma primeira 

leitura foi realizada para averiguar dados referentes ao trabalho jornalístico, tal como 

quantidade de fontes utilizadas, a contextualização imediata e histórica dos eventos. 

Esse procedimento está a serviço da compreensão do fazer jornalístico.

Num segundo momento foi realizada a análise de conteúdo da íntegra das 

reportagens. Nesta releitura foram definidas as unidades de análise. As manchetes e 

o corpo do texto constituem a unidade de análise. As unidades de análise foram 

base para a análise quantitativa. Após a distribuição das unidades de análise nas 

respectivas categorias analisadas, passa-se a análise qualitativa. Em que todo o 

conteúdo  das  reportagens  foi  utilizado  para  a  finalidade  da  pesquisa.  Foram 

definidas as categorias de análise positivo, negativo e neutro. 

Como categoria positiva definimos as palavras que dão significado positivo ao 

movimento estudantil,  como um sujeito social legítimo, historicamente constituído, 

organizado politica e juridicamente, com interação formal e informal com os demais 

agentes públicos e privados, na perspectiva de apresentar de forma construtiva a 

intervenção dos estudantes sobre o objeto em questão. 

Como  categoria  negativa  foram  definidas  todas  as  palavras  que  dão 

significado  as  ações  do  movimento  estudantil  como  perturbadoras  das  rotinas 

institucionais  ou  não,  que apresentem o movimento  estudantil  como produtor  de 

conflitos  não-legítimos,  que  cause  constrangimentos  e  desconfortos  imediatos,  à 

sociedade ao redor, e de formação de opinião pública, população em geral que se 
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depara com notícias de cunho pejorativo em relação ao movimento estudantil.

Como  categoria  neutra  foram  definidas  as  palavras  que  dão  significado 

noticioso ao texto; as informações que contextualizam o fato geográfica, histórica,  

social, cultural e academicamente; são as que as fontes expressam sua opinião; as 

notas públicas oficiais emitidas pelas instituições que possuem atribuições no caso 

em si; a dados objetivos e formais que localizem no tempo e no espaço os fatos.

Não foram extraídas frases dos contextos de seus parágrafos. Ressalta-se 

ainda que foi utilizada neste trabalho a abordagem de Kern (2011, p.36).

Outro ponto que foi levado em conta é que esta análise foi realizada tendo 
jornais como objetos de estudo. Jornais, como se sabe, utilizam estruturas 
de uma determinada língua – no caso, a língua portuguesa – e a análise se 
dá, portanto, em cima das palavras. É importante ressaltar,  contudo, que 
este  estudo  não  se  preocupa  com  as  questões  relacionadas  à  ordem 
linguística,  e  sim  com  as  questões  de  importância  contextual;  o  que 
interessa  à  análise  é  a  mensagem  e  seu  conteúdo  manifesto,  seja  ele 
expressado de forma explícita ou implícita.

Ao término da análise, tabelas serão produzidas para contabilizar as notícias 

positivas,  negativas  ou  neutras  no  que  se  refere  ao  movimento  estudantil  da 

PUCRS. Um quadro com a análise global  das unidades de análise e outra com 

categorias de análise categorizadas. A partir dos quadros e do conteúdo expresso 

nas reportagens veremos como o  movimento  estudantil  na  PUCRS foi  retratado 

pelos jornais em foco. 

4.2. A análise do Sul21

Título:  DCE da PUCRS é alvo de desconfiança e protestos há mais de uma 
década (anexos 1a; 1b)

Data: 10 de junho de 2011 

Categoria: Negativa

Justificativa: É negativa porque noticia ao leitor o DCE da PUCRS como  sendo 

objeto  de  dúvidas,  desconfianças  e  protestos.  A palavra  desconfiança   levanta 

suspeição sobre a entidade.
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Título: Vídeo registra mais um conflito entre estudantes da PUCRS. Assista 
(anexo 2)

Data: 14 de junho de 2011 – 9h19

Categoria: Negativa

Justificativa: A manchete é direta e objetiva. Categorizada como negativa tendo em 

vista que a notícia é o conflito.

Título: Grupo político dirige DCE da PUCRS há mais de 15 anos (anexos 3a; 3b)

Data: 14 de junho de 2011 – 14h49

Categoria: negativa

Justificativa: É negativo pois para os parâmetros de nossa democracia é comum a 

alternância de poder e a presente matéria expõe os fatos que interligam o comando 

do DCE da PUCRS aos interesses partidários e eleitorais do PDT.

Título: DCE da PUCRS: denúncias de agressão mobilizam Câmara, Assembléia 
e Governo (anexos 4a; 4b)

Data: 15 de junho de 2011 – 8h30

Categoria: Positiva

Justificativa: Noticia ação positiva da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e 

do Governo do Estado, através da Secretaria de Mulheres, de apuração e resolução. 

Mostra o poder público em âmbitos legislativo e executivo agindo para mediar o fim 

ao conflito.

Título: UNE vai refazer eleição na PUCRS, sem participação do DCE (anexo 5)

Data: 15 de junho de 2011 – 21h34

Categoria: Positiva

Justificativa: Outra pauta positiva, mostra que o primeiro impasse, as eleições para a 

UNE na PUCRS, serão refeitas. Agrega-se que a entidade contestada, fruto das 

notícias, não participará do pleito.

Título: Após tumultos, DCE da PUCRS admite controle externo sobre eleições 
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na entidade (anexos 6a; 6b)

Data: 16 de junho de 2011

Categoria: Positiva

Justificativa:  Outra  notícia  favorável  ao  conjunto  do  movimento  estudantil.  “Após 

tumultos”, há um reconhecimento público da entidade alvo das críticas, o DCE da 

PUCRS, de observação externa do seu próximo pleito.

Título: Eleição para o DCE da PUCRS será antecipada (anexo 7)

Data: 17 de junho de 2011

Categoria: positiva

Justificativa: Pela terceira matéria consecutiva, reflete-se no título e no texto outra 

mudança obtida pelas manifestações. Em destaque, a antecipação das eleições do 

DCE da PUCRS, um sinal positivo, pois indica um passo rumo ao fim do conflito.

Título: Em meio ao feriado, PUCRS delibera sobre eleições no DCE (anexo 8)

Data: 22 de junho de 2011

Categoria: Neutro

Justificativa: Meramente informativo, registra a data que a PUCRS irá tomar uma 

posição acerca das eleições do DCE.

Título:  PUCRS  promete  deslegitimar  DCE  se  não  houver  eleição  em  2011 
(anexos 9a; 9b)

Data: 24 de junho de 2011

Categoria: Negativa

Justificativa:  A decisão da PUCRS de deslegitimar a entidade representativa dos 

estudantes, caso não ocorram as eleições, é a condenação da Universidade ao DCE 

e suas práticas. Do ponto de vista do leitor, é a confirmação de que a situação do  

DCE da PUCRS não é legítima e aprofunda a contestação à entidade, macula sua 

imagem pública, colocando em debate o própria eleição, contestando-a.

A partir  da  análise  das  nove  unidades  e  de  suas  categorias  obteve-se  a 
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seguinte tabela:

Positivos Negativos Neutros Total
anexos 1a; 1b 0 6 5 11
anexo 2 0 4 1 5
anexos 3a; 3b 0 8 2 10
anexos 4a; 4b 2 1 5 8
anexo 5 5 0 1 6
anexos 6a; 6b 3 1 8 12
anexo 7 2 2 3 7
anexo 8 0 1 5 6
anexos 9a; 9b 0 2 10 12
Total 12 25 40 77
TABELA 1: incidência das categorias de análise no Sul21

4.3. A análise de Zero Hora

Título: Universitários acampam após duas brigas (Anexo 10)

Data: 09 de junho de 2011 

Categoria: Negativa

As  duas  brigas  registradas  no  título  apresentam  uma  visão  negativa  sobre  o 

movimento estudantil, de conflito.

Título: Entrada do DCE da PUCRS é desobstruída (anexo 11)

Data: 10 de junho de 2011

Categoria: Neutra

Justificativa: Esta matéria é meramente informativa. Não faz juízo de valor sobre o 

movimento estudantil, apenas descreve o impasse e que o DCE da PUCRS obteve 

uma liminar na justiça que deu acesso à sede do diretório. Noticia, ainda, que o 

acampamento prossegue.

Título: Protesto na PUCRS acaba em passeata (anexo 12)
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Data: 11 de junho de 2011

Categoria: Neutra

Justificativa: Uma nota de dois parágrafos informativa. Tem caráter neutro, visto que 

apenas  informa  os  passos  do  movimentos  oposicionista  ao  DCE.  A ressalva  à 

neutralidade está no primeiro parágrafo, que cita que os manifestantes ocuparam a 

avenida Ipiranga, causando lentidão no trânsito. Este é o único trecho negativo da 

matéria.

Título: BM é chamada para conter briga de estudantes na PUC (anexos 13a; 

13b)

Data: 14 de junho de 20111

Categoria: negativa

Justificativa: O jornal apresenta que a disputa estudantil se transformou em caso de 

polícia. E ao longo da matéria se retrata o ambiente bélico instaurado. Apesar de 

não utilizado para fins de análise, há uma “retranca”, no jargão jornalístico se trata 

de um texto complementar ao texto principal, intitulada: “Protestos já causaram até 

bloqueio  de avenida”  apresentando os  manifestantes como aqueles  que causam 

distúrbios à rotina da PUCRS e até da cidade.

Título: Impasse no DCE chega à Câmara (anexo 14a)

Data: 15 de junho de 2011

Categoria: Negativa

Justificativa: Pela perspectiva da manchete e da matéria, o conflito instaurado tomou 

proporções maiores que a PUCRS tornando-se tema da Câmara de Vereadores.

A partir da análise das cinco unidades  e de suas categorias  obteve-se a 

tabela:
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Positivos Negativos Neutros Total
Anexo 10 0 4 4 8
Anexo 11 0 1 2 3
Anexo 12 0 1 2 3
Anexos 13a; 13b 0 5 2 7
Anexo 14a 0 5 4 9
Total 0 16 14 30
TABELA 2: incidência das categorias de análise na Zero Hora

A Tabela 1 mostra que nas nove reportagens do jornal eletrônico Sul21 foram 

apuradas 12 matérias jornalísticas categorizadas como positivas, 25 como negativas 

e 40 como neutras. A categoria neutra neste trabalho possui alto valor. Ela se refere 

não a neutralidade, no sentido de  não tomar lado – essa mentira repetida milhões 

vezes  até  que  alguns  tomaram  por  verdade  –,  mas  apenas   como  informação 

jornalisticamente relevante. Onde tal fato ocorreu, qual horário, quantos envolvidos, 

quando será a próxima atividade relacionada, quem são os interlocutores, enfim, as 

informações  que,  por  si  só,  não  apresentam  vantagem  a  algum  dos  pólos  em 

conflito. 

Já  em  Zero  Hora  encontramos,  na  Tabela  2,  16  unidades  de  análise 

categorizadas  como  negativo  e  14  como  neutro.  O total  foi  de  30  unidades  de 

análise investigadas. Nenhuma referência positiva ao movimento estudantil.
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5. APONTAMENTOS DERIVADOS DA ANÁLISE

A partir  das leituras previstas  e da confecção das tabelas,  é  momento de 

estabelecermos  qualitativamente  a  abordagem  dos  jornais  em  relação  às 

mobilizações do movimento estudantil  da PUCRS em 2011.  Dividiremos em três 

pontos: o que se compreende do jornal eletrônico Sul21, do jornal impresso Zero 

Hora e da comparação entre a cobertura de ambos.

5.1. Análise qualitativa do jornal eletrônico Sul21

O  jornal  Sul21  proporcionou  a  seus  leitores  reportagens  qualificadas  e 

equilibradas. Não tomou como seu o lado dos manifestantes, do DCE da PUCRS, da 

Reitoria da PUCRS, da Brigada Militar ou dos políticos envolvidos. Foi capaz de 

conectá-los e relatar os fatos com respeito à verdade factual. O jornalismo é o lado 

escolhido pelo Sul21. Optou por hierarquizar o conflito, seus desdobramentos, seu 

contexto histórico. A intervenção policial é parte do cenário de suas reportagens, não 

o centro. Definitivamente, não opta pela criminalização do movimento estudantil. O 

reconhece  como  elemento  legítimo  e  aborda  seus  diferentes  aspectos,  não 

negligenciando os mais contraditórios e negativos, como a intervenção de partidos 

políticos.  Porém,  nega  o  caminho  simplista  de  jogar  tudo  no  mesmo  balaio.  A 

problematização  crítica  dos  temas  permite  ao  seus  leitores  fazer  seus  próprios 

juízos. 

No decorrer da análise é possível quantificar 21 fontes diferentes utilizadas no 

processo  de  apuração  das  informações.  Houve  detalhado  processo  de 

contextualização  histórica,  com  direito  ao  contraditório.  Encontra-se  também 

encadeamento das notícias relacionadas permitindo ao leitor rápido conhecimento 

acerca de fatos que levaram à matéria em questão. Houve profunda pesquisa por 

parte do jornalista,  não contente com as declarações superficiais de um lado ou 

outro. Buscou-se informar para além das opiniões divergentes. Na medida em que 

foram  se  instituindo  mediadores,  eram  ouvidos  e  divulgadas  suas  opiniões.  As 

matérias foram ilustradas com fotografias próprias do veículo, que em um período de 
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17 dias publicou nove reportagens.  Há ainda a veiculação de um vídeo amador 

publicado  na  internet,  em  que  é  possível  identificar  os  atores  da  situação  em 

questão em conflito aberto. Não foi utilizado para a pesquisa em questão, mas vale 

ressaltar  que  tal  vídeo  também foi  veiculado por  outros  meios  de comunicação, 

incluindo o programa Conversas Cruzadas, da TVCom, do dia 14 de junho de 2011.

Há  um  equilíbrio  e  grande  utilização  das  fontes  no  desenvolvimento  das 

reportagens. O Diretório Central dos Estudantes da PUCRS foi escutado através de 

seu  Presidente  Thiago  Brozoza,  seu  tesoureiro  Adriano  Weimann,  através  das 

postagens do blogue “A Grande Virada Estudantil31” e por declarações oficiais da 

entidade.  A oposição,  o  Movimento  89 de Junho,  foi  escutado e  identifcado por 

Pâmela  Garcia,  do  Serviço  Social,  Rafael32,  do  Direito,  “meninas  agredidas”  e 

“manifestantes”  assim  identificados,  blogue  do  Movimento  89  de  Junho33 e  por 

Guilherme  Fonseca,  um  dos  representantes  do  Movimento  89  de  Junho.  O 

pronunciamento  da PUCRS se deu por  notas oficiais  e  pela  sua Pró-Reitora de 

Assuntos Comunitários Jaqueline Moreira. Tiago Ventura, Vice-presidente da UNE, 

foi  entrevistado, bem como a Brigada Militar.  Foram citados também o Jornal  do 

Comércio,  o  Diário  Oficial  de  Porto  Alegre,  o  sítio  Transparência  Brasil34 e  um 

relatório  de  uma  Comissão  Especial  da  Assembleia  Legislativa  em  2004  sobre 

conflitos na disputa para o DCE da PUCRS. Quatro políticos foram entrevistados e 

citados  nas  reportagens.  Os  vereadores  Mauro  Zacher,  Carlos  Todeschini,  Sofia 

Cavedon, Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, e Miki Breier, Deputado 

Estadual.

O  jornal  Sul21  optou  pelo  aprofundamento  da  pesquisa  sobre  algumas 

denúncias apresentadas pelos opositores ao DCE, encontrando os elos de ligação 

entre as últimas gestões do DCE da PUCRS, todas elas com fortes vínculos ao PDT, 

como está relatado no Anexos 3a e 3b:

O atual presidente do DCE da PUCRS, Thiago Brozoza, assumiu o cargo 14 
anos depois do vereador Mauro Zacher (PDT),  que presidiu o órgão em 

31 http://agrandeviradaestudantil.blogspot.com/  
32 O estudante Rafael não tem seu sobrenome apresentado na matéria em que é citado como fonte. 

Dessa forma, utiliza-se apenas a identificação que a matéria usou.
33 http://movimento89dejunho.wordpress.com/   
34 http://www.transparencia.org.br/   

http://www.transparencia.org.br/
http://movimento89dejunho.wordpress.com/
http://agrandeviradaestudantil.blogspot.com/
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1997. Brozoza já apoia politicamente o vereador há pelo menos sete anos. 
Em 2004, quando Zacher se elegeu vereador pela primeira vez, Brozoza 
doou R$ 1,1 mil  para a campanha do pedetista, segundo o Transparência 
Brasil.  Em 2006,  o  atual  presidente  do  DCE estagiou  na  Secretaria  da 
Juventude, sob a gestão de Zacher (conforme página 6 do Diário Oficial do 
município, de 22 de dezembro de 2006).
Presidentes recentes do DCE, anteriores a Brozoza, e vários membros da 
atual  direção  do  diretório  fazem parte  de  um grupo  chamado  A Grande 
Virada  Estudantil.  O  grupo  apoiou  abertamente  Mauro  Zacher  para 
deputado estadual no ano passado, como pode ser conferido no  blog do 
movimento  e  neste vídeo  em que o ex-presidente do DCE, Jorge Murgas, 
declara apoio à candidatura de Zacher. Com pouco mais que 22 mil votos, o 
candidato acabou ficando na suplência.
Voltando mais no tempo, um exemplo ilustrativo é analisar a direção do DCE 
da  PUCRS  que  assumiu  no  segundo  semestre  de  2002.  Dos  seis 
componentes  que  tomaram  posse,  quatro  já  doaram  dinheiro  para 
campanhas  de  Mauro  Zacher  –  e  já  faziam  cinco  anos  da  gestão  do 
pedetista  à frente  do DCE.  Filipe Tisbierek (presidente)  e Fabrício  Dutra 
(secretário-geral) colaboraram com a campanha à vereança em 2004. Paulo 
Rizzardi (1º secretário) e Joni Wagner (comissão de finanças)  apoiaram a 
campanha a deputado estadual em 2010. Em fevereiro de 2011, Wagner foi 
nomeado  assessor  da  bancada  do  PDT na  Câmara  dos  Vereadores  de 
Porto  Alegre  (página  9  do  Diário  Oficial  de  4  de  fevereiro  deste  ano). 
Fabrício Dutra é assessor do ministro do Trabalho Carlos Lupi, também do 
PDT.

Percebe-se também a plena utilização dos recursos da internet. Ao longo do 

texto,  as  fontes  que  embasam  a  notícia  já  estão  lincadas,  permitindo  ao  leitor 

imediatamente confirmar a notícia. Sem dúvida, a utilização dos hiperlinks conferiu 

grande  credibilidade à  reportagem,  que  cita  políticos  de  alta  hierarquia,  como o 

Ministro do Trabalho Carlos Lupi. 

A  reportagem  do  Sul21  também  informou  o  histórico  conturbado  do 

movimento  estudantil  da  PUCRS,  ao  pesquisar  e  informar  o  conteúdo  de  um 

relatório produzido pela Assembleia Legislativa em 2004. 

Em 2004, denúncias de fraudes em uma eleição para o DCE geraram forte 
repercussão,  mobilizando  imprensa,  Ministério  Público  e  até  uma 
investigação  da  Assembleia  Legislativa.  Após  recolher  diversos 
depoimentos,  deputados  concluíram  que  as  eleições  não  eram  livres  e 
democráticas, que havia indícios de que a Reitoria interferia nas entidades 
estudantis e tentava censurar  as manifestações dos alunos,  e que havia 
indícios de ação de quadrilha, com ameaças, violência e coação física. O 
relatório apontava até mesmo que a política estudantil poderia ser a causa 
da morte do jovem Fabio da Silva Borba, assassinado em 1997. (Anexo 01)

Está presente na matéria  de 10 de junho (Anexo 1b)  o  relato do repórter 
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presente no local dos acontecimentos. 

Quando a reportagem do  Sul21  chegou em frente  ao  DCE,  no campus 
central  da universidade, eles transportavam computadores e documentos 
para uma sala em outro prédio. No caminho até a nova sala, estudantes dos 
dois lados opostos procuravam intimidar os adversários filmando uns aos 
outros com câmeras portáteis e trocavam acusações, quase partindo às vias 
de fato.

Este posição privilegiada só é possível sob a visão de um jornalismo longe do 

conforto das redações, que confere credibilidade e força ao relato, deixa o leitor mais 

próximo da notícia.  Jornalismo desse modo está consagrado no livro-reportagem 

Dez  Dias  que  Abalaram o  Mundo  do  jornalismo estadunidense  John  Reed,  que 

descreveu a Revolução Russa, a partir do que observou e das entrevistas com os 

protagonistas desse feito transcendental na história do século XX. Este relato do 

repórter relata e dá proporção ao conflito, que quase chega “às vias de fato”, dando 

ao público a visão do fato, categorizado como negativo, visto que a disputa racional 

e das idéias quase é substituída pelo confronto físico.

 Nas  reportagens  do  Sul21  se  identifica  os  fatos  como  um  processo, 

rompendo com a constante fragmentação da notícia e do conhecimento, identificada 

por Abramo (2003) como o segundo padrão de manipulação da grande imprensa.

Eliminados os fatos definidos como não-jornalísticos, o “resto” da realidade 
é apresentado pela imprensa ao leitor não como uma realidade, com suas 
estruturas e interconexões, sua dinâmica e seus movimentos e processos 
próprios, suas causas, suas condições e suas consequências. O todo real é 
estilhaçado,  despedaçado,  fragmentado  em milhões  de  minúsculos  fatos 
particularizados,  na  maior  parte  dos  casos  desconectados  entre  si, 
despojados de seus vínculos com o geral, desligados de seus antecedentes 
e de seus consequentes no processo em que ocorrem, ou reconectados e 
revinculados de forma arbitrária e que não corresponde aos vínculos reais, 
mas a outros ficcionais e artificialmente inventados. Esse padrão também se 
operacionaliza no “momento” do planejamento da pauta, mas principalmente 
no da busca da informação, no da elaboração do texto, das imagens e dos 
sons, e no de sua apresentação, na edição.
O padrão de fragmentação implica duas operações básicas: a seleção de 
aspectos, ou particularidades, do fato e a descontextualização. (ABRAMO, 
2003, p. 27)

O jornal relata na primeira reportagem em 10 de junho (anexo 1a) o início do 

conflito. 
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Desde a última quarta-feira (8), estudantes da PUCRS protestam em frente 
ao Diretório Central  de Estudantes (DCE) da entidade. As manifestações 
chegaram a reunir centenas de pessoas nas noites de quarta e quinta-feira. 
Os mais engajados acamparam em frente à sede do DCE. O estopim foi a 
eleição para enviar representantes da universidade ao Congresso Nacional 
da UNE (Conune),  que será realizada no mês de julho,  em Goiânia.  Os 
manifestantes querem saber por que foi negada a participação de chapas 
de oposição no pleito e dizem ter sofrido agressões ao pedirem explicações. 

E na matéria do dia 15 de junho (anexo 5) apresenta-se a solução do impasse 

original do conflito.

O vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Tiago Ventura, 
garante:  a  eleição  dos  26  delegados  que  representarão  a  PUCRS  no 
Congresso  Nacional  da  UNE  (Conune),  que  desencadeou  a  onda  de 
protestos, será refeita. E a direção do DCE da PUCRS não estará à frente 
do processo.
“Nós vamos refazer o processo de eleição para o congresso, constituir nova 
direção  definida  diretamente  pela  UNE  e  fazer  com este  processo  seja 
democrático,  com  participação  dos  estudantes  e  inscrição  de  várias 
chapas”, afirmou Ventura ao Sul21 na noite desta quarta-feira. Ele adiantou 
que a entidade também pretende acompanhar a  próxima eleição para a 
direção do DCE da PUCRS, a fim de garantir a democracia no pleito.

A disputa para eleger os representantes da PUCRS teve início, meio e fim na 

vida real. No jornal Sul21 também. 

Porém,  a  reivindicação  dos  manifestantes  também  contestava  à 

representação do DCE ao longo dos últimos anos. Está escrito na reportagem de 10 

de junho (anexo 1a):

Mas  o  enredo  principal  é  outro,  que  remete  a  várias  gerações  de 
estudantes: desde meados dos anos 1990, alunos da PUCRS denunciam 
que um mesmo grupo político domina a direção do DCE e se perpetua com 
pouca transparência na condução das eleições.

Mesmo após a realização de eleições livres para representantes da PUCRS 

para o Congresso da UNE, a contestação ao DCE da PUCRS seguiu. Encontramos 

na reportagem do dia 16 de junho (anexo 6a) a seguinte passagem:

Movimento de oposição quer nova eleição para DCE
Em uma reunião que começou na noite desta quarta (15) se estendeu até a 
1h de quinta (16), os estudantes do Movimento 89 de Junho, que defende 
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eleições mais democráticas para o DCE e para a escolha dos delegados da 
UNE para o congresso nacional da entidade, pediram a destituição da atual 
diretoria  do  DCE.  Segundo  o  vereador  Carlos  Todeschini  (PT),  os  oito 
vereadores  e  três  deputados  estaduais  presentes  fizeram  com  que  se 
encaminhasse uma proposta de novas eleições, com procedimentos mais 
democráticos, em até 120 dias, que a diretoria do DCE não havia negado 
nem aceitado. “O DCE e as representações políticas do DCE pessoalizadas 
pelos vereadores Mauro Zacher e Luciano Marcantônio estão dispostos a 
mudar o que ocorre nas últimas duas décadas”, afirma o vereador Carlos 
Todeschini (PT).
Mas Thiago Brozoza defende que tudo não passou de uma “armadilha” de 
políticos do PT e do PSOL. “A reunião era para discutir o congresso da UNE 
e tentaram nos forçar a renunciar”, diz. Ele garante que não deixará o cargo 
antes do término oficial de seu mandato. Uma nova reunião ocorrerá nesta 
sexta-feira (17), às 11h, envolvendo DCE, oposição, políticos e diretoria da 
PUCRS.

O jornal  na última reportagem analisada,  do dia  24  de junho (anexo  9a) 

apresenta  o  desdobramentos  dessas  duas  semanas  de  disputas  estudantis  na 

PUCRS, em junho de 2011.

Em reunião na manhã desta sexta, o Conselho Universitário (Consun) da 
PUCRS aprovou uma resolução na qual recomenda que a atual diretoria do 
Diretório Central de Estudantes (DCE) convoque novas eleições até 1º de 
dezembro deste ano e que uma nova diretoria tome posse até o primeiro dia 
de 2012. Caso a entidade não cumpra esta determinação, a universidade 
“deixará de reconhecer a legitimidade de representação da atual direção do 
DCE”.

No decorrer da matéria, descreve como foi a reunião, opiniões do DCE, do 

Movimento 89 de Junho e reproduz na íntegra a decisão do Conselho Universitário 

da PUCRS.

5.2. Análise qualitativa do jornal impresso Zero Hora

A leitura do conjunto das reportagens do jornal Zero Hora ajuda a desconstruir  

a imagem do movimento estudantil. Neste jornal, a luta por demandas democráticas 

– direito  à participação de chapas de oposição na eleição de representantes da 

PUCRS ao Congresso da UNE – é taxada como conflito de interesses alheios ao 

conjunto dos estudantes. Zero Hora dá destaque ao tema com uma chamada de 

capa, edição de 14 de junho (Anexos 12c), e de uma foto que ocupa metade da 

contracapa  da  edição  do  dia  15  de  junho  (Anexo  14b),  que,  majoritariamente, 
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destacam  os  aspectos  negativos  da  disputa.  Há  uma  sistemática  inversão  de 

prioridade  entre  causa  e  consequência.  A disputa  por  eleições  democráticas  é 

minorada frente à visão de criminalização do movimento estudantil. Somente duas 

matérias são assinadas, a do dia 9 de junho (Anexo 10) e a do dia 15 de junho. 

São conhecidas ao longa das matérias nove fontes são nominadas ao longo 

das reportagens, sendo uma delas apresentadas como “estudantes”, citadas duas 

vezes, nas edições dos dias 9 e 10 de junho (Anexos 10 e 11), e na matéria do dia  

15 de junho (Anexos 13a;  13b) apresentam suas perspectivas os “opositores do 

DCE”   e  o  “DCE”,  ambos  não  nominados  pessoalmente.  Duas  estudantes  do 

movimento  de  oposição  ao  DCE  tiveram  suas  declarações  publicadas:  Pâmela 

Garcia,  estudante  de Serviço  Social,  na  edição do dia  9  de  junho (Anexo10),  e 

Tábata Silveira, estudante de Direito, na edição do dia 15 de junho (Anexos 13a;  

13b). Do DCE, além da fonte não identificada nominalmente, apenas o Presidente 

do DCE da PUCRS Thiago Brozoza teve sua declaração publicada. A PUCRS foi 

citada duas vezes como fonte direta, uma declaração de Dóris Valentina, assessora 

da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, na edição do dia 9 de junho (Anexo 10) e 

através da reprodução de um trecho de uma nota oficial “os centros acadêmicos têm 

personalidade  jurídica  prevista  em  Estatuto  e  Regimento,  o  que  lhes  garante 

autonomia em suas atividades” (Anexo 14a). A vereadora Sofia Cavedon, Presidente 

da Câmara Municipal de Porto Alegre, teve declaração publicada na edição de 15 de 

junho (Anexo 14a). 

Apesar  do  enorme  destaque  na  própria  publicação,  não  há  a  busca  do 

aprofundamento necessário. Em dois momentos, há maior preocupação com o fluxo 

do trânsito do que com o desenrolar dos acontecimentos. No trecho “os alunos da 

PUCRS que protestam desde quarta-feira (...) ocuparam parte da avenida Ipiranga, 

(…) causando lentidão no trânsito”, da  edição de 11 de junho (Anexos 12a; 12b), e 

no trecho “protestos causaram até bloqueio de avenida”,  de 14 de junho (Anexo 

13b),   isso  fica  evidente.  É  sabido  que  há  outras  fontes  que  não  são  citadas, 

utilizadas com a finalidade de compreender os fatos, enriquecer com informações, 

aumentar o detalhamento do acontecimento, muitas vezes para jornalistas que não 

são testemunhas oculares dos fatos. Entretanto, faltou disposição para um melhor 
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retrato do caso. 

A hierarquia das informações e a sua distribuição gráfica aumentam o grau da 

disputa. É o que Abramo (2003) definiu como um dos padrões de manipulação da 

grande imprensa, uma das categorias da inversão da relevância dos aspectos:

o secundário é apresentado como principal e vice-versa;  o particular pelo 
geral  e  vice-versa;  o  acessório  e  os supérfluo no lugar  do importante  e 
decisivo;  o caráter  adjetivo pelo substantivo;  o pitoresco,  o esdrúxulo,  o 
detalhe, enfim, pelo essencial. (ABRAMO, 2003, p. 29)

Nos exemplos a seguir, a presença da força policial, o conflito, o protesto que 

tumultua,  ganham  mais  centralidade  do  que  o  teor  da  manifestação,  a  pauta 

reivindicada, o centro da querela.

Na edição de 9 de junho (anexo 10) a linha de apoio “Confusão dentro da 

PUCRS  exigiu  a  presença  de  policiais  militares,  mas  ninguém  ficou  ferido”,  o 

primeiro parágrafo “Um protesto de alunos da (…) PUCRS contra (…) o DCE, no 

interior  da  instituição  resultou  ontem em confusão,  que  foi  contida  pela  Brigada 

Militar”, no segundo parágrafo “Ao fim do confronto (...)” e, finalmente, no terceiro 

parágrafo a disputa se mede pelo aparato policial descrito:

A BM enviou cinco viaturas e 10 PMs para conter os ânimos na PUCRS 
após duas brigas, uma às 18h30 e outra às 20h. Ninguém ficou ferido. De 
acordo com os estudantes, eles tentaram entrar no prédio do DCE, porém, 
teriam  sido  repelidos  por  seguranças.  Às  21h,  a  situação  já  tinha  se 
acalmado, mas dois policiais ficariam no local durante a madrugada de hoje 
para evitar novos confrontos.

Uma leitura superficial evidencia a desproporção de 10 policiais militares se 

deslocaram em 5 viaturas,  ou seja,  na média dois  policiais  por  viatura,  para um 

conflito que não teve feridos, motivado pela tentativa de estudantes de entrarem no 

prédio do DCE. A saber, DCE significa Diretório Central de Estudantes, ou seja, é 

mais que natural que os estudantes frequentem sua sede. Evidente que o conflito se 

instaura pela ação de seguranças que impediram os estudantes de entrar na sede 

do DCE, mas mesmo assim, pela leitura da reportagem, não se justifica a ostensiva 

presença policial, visto que não há nem a descrição de quantos são os estudantes 

em conflito de lado a lado. Na verdade, pela leitura da matéria não é possível ter a 
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compreensão se a proporção de policiais e viaturas é adequada para o conflito. A 

presença da polícia se torna o fato, é destacada, potencializada em números e com 

ampla hierarquia na informação. Somente após três parágrafos de conflito e polícia 

se explica a causa da mobilização, bastante singela perto do aparato policial descrito 

anteriormente.

A causa do conflito envolve a eleição do DCE e a participação dos alunos 
em um congresso  da  União  Nacional  de  Estudantes  em Goiânia  (GO). 
Manifestantes  relataram que  o  DCE impediu  a  participação  de  algumas 
chapas no evento. A reclamação contra essa decisão enveredou, a seguir, 
por reclamação sobre a transparência no pleito.

Essa tendência de tornar o conflito e o tumulto palavras-chave da cobertura 

seguem em outras matérias, como na do dia 10 de junho (anexo 11). “ O Diretório 

Central dos Estudantes (…) obteve ontem uma liminar na Justiça para desobstruir a 

entrada de sua sede, tumultuada (…) por protestos de alunos”.

O título da matéria do dia 14 de junho (anexo 13a) reforça a policialização da 

disputa: “BM é chamada para conter briga de estudantes na PUC”, seguida da linha 

de apoio “Conflito envolvendo a disputa no DCE da universidade deixou o saldo de 

quatro pessoas levemente feridas”. Os parágrafos iniciais, destacados em negrito 

por Zero Hora, seguem a inversão da relevância dos aspectos (ABRAMO, 2003). 

A semana começou com o recrudescimento de uma disputa estudantil (…). 
Em um novo tumulto (…) quatro pessoas ficaram levemente feridas, e a 
Brigada Militar foi acionada ontem à noite.

A matéria do dia seguinte, publicada em 15 de junho (anexo 14a), relata a 

entrada da Câmara Municipal de Porto Alegre como mediadora da disputa. A linha 

de apoio, entretanto, remonta às reportagens anteriores: “Após série de protestos e 

tumultos,  vereadores  de  Porto  Alegre  se  reúnem  hoje  com  estudantes  e 

representantes  de  diretório”.  Esta  é  a  reportagem  que  dá  mais  voz  às  partes 

envolvidas e coloca a Câmara como novo interlocutor para uma solução, que ocupa 

a posição que a Reitoria da PUCRS está impedida de ocupar, segundo a nota da 

própria Reitoria, veiculada na matéria: “os centros e acadêmicos têm personalidade 

jurídica prevista em Estatuto e Regimento, o que lhes garante autonomia em suas 
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atividades”. O último parágrafo do corpo do texto não permite classificar a matéria 

como neutra, visto que retoma a denotação negativa das manifestações.

Ontem  à  noite,  ocorreu  nova  manifestação  na  PUCRS.  Estudantes 
ocuparam a Avenida Ipiranga, prejudicando o trânsito, assim como haviam 
feito na sexta-feira. Desde o início dos protestos, a Brigada Militar teve de 
intervir pelo menos duas vezes para manter a segurança no campus.

A Brigada Militar novamente surge como a única instituição capaz de conter 

os manifestantes e “manter a segurança no campus”.

5.2.1. Zero Hora apresenta suas próprias conclusões

Há uma reportagem de duas páginas35, publicada pelo jornal Zero Hora na 

edição  de  domingo,  19  de  junho  (anexos  14a,  14b,  14c,  14d,  14e,  14f,  14g),  

compreendida no período de análise que não foi incorporada às análises quantitativa 

e qualitativa, por ser mais abrangente que o objetivo da pesquisa, que é verificar  

como  os  veículos,  no  caso  Sul21  e  Zero  Hora,   noticiaram  o  movimento  dos 

estudantes da PUCRS de 2011. O conjunto da matéria não pode ser enquadrado 

nas três categorias propostas para este trabalho, este é o segundo motivo pelo qual 

está analisada à parte.  Esta reportagem cria a quarta categoria,  exclusiva a ela,  

supernegativa,  em  relação  a  visão  do  jornal  sobre  o  movimento  estudantil,  é 

assinada pelos jornalistas Carlos André Moreira e Elton Werb. Vejamos os motivos.

Iniciando pela contracapa (anexo 15g), a manchete propõe o debate “O que 

mudou no movimento estudantil”. A legenda da foto que ocupa metade da página 

diz: 

“Referência de luta em momentos cruciais da história do país, os grupos 
ligados  a  diretórios  universitários  reproduzem  hoje  algumas  das  piores 
práticas  dos  partidos,  como  visto  ao  longo  da  semana  em tumultos  na 
PUCRS (...)”

O título que abre a reportagem (anexo 15a) “Movimento estudantil escorrega 

35  Esta reportagem apresenta as conclusões de Zero Hora sobre o movimento estudantil 
contemporâneo
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na baixaria” e a linha de apoio “Sem inimigo externo como nos tempos da ditadura, 

universitários se enredam em disputa pelo poder das entidades” demonstram a tese 

do jornal sobre o movimento estudantil, que se esforça ao longo da matéria para 

justificá-la. Observamos seis fontes, quatro com citações reproduzidas literalmente – 

Marco Antônio Villa, Professor de História da Universidade Federal de São Carlos; 

Daniel Mendonça, Coordenação do Mestrado em Ciência Política da Universidade 

Federal  de  Pelotas;  Michel  Zaidan,  Professor  da  Universidade  Federal  de 

Pernambuco;  e  Cléber  Machado,  do  Centro  Acadêmico  de  Informática  da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul –,  uma sem citação literal,  Manuela 

D'Ávila, Deputada Federal, e uma breve entrevista de três perguntas com o Luís 

Groppo, Professor de Ciências Sociais no Centro Universitário Salesiano de São 

Paulo. 

Das citações literais identificamos uma visão comum e complementar sobre 

movimento estudantil, como algo dominado pela disputa partidária e econômica, em 

contraposição a tempos românticos, do movimento estudantil de “ideais”, acima dos 

interesses partidários, tendo em vista o “inimigo comum”, a ditadura, idealizado pela 

imagem do movimento  estudantil  cristalizada em 1968,  já  descrita  no capítulo  1 

deste trabalho. Não há espaço para a problematização e o contraditório. Incorre-se 

no terceiro padrão de manipulação da grande imprensa descrita por Abramo (2003).

Inversão  da  opinião  pela  informação.  (…)  o  de  substituir,  inteira  ou 
parcialmente, a informação pela opinião. Deve-se destacar que não se trata 
de dizer que, além da informação, o órgão de imprensa apresenta também a 
opinião, o que seria justo, louvável e desejável, mas sim que o órgão de 
imprensa apresenta a opinião no lugar da informação, e com a agravante de 
fazer  passar  a  opinião  pela  informação.  O  juízo  de  valor é 
inescrupulosamente utilizado como se fosse um juízo de realidade, quando 
não  como  se  fosse  a  própria  mera  exposição  narrativa/descritiva  da 
realidade. O leitor/espectador já não tem mais diante de si a coisa tal como 
existe ou acontece, mas sim uma determinada valorização que o órgão quer 
quer  ele  tenha  de  uma  coisa  que  ele  desconhece,  porque  o  seu 
conhecimento lhe foi oculto, negado e escamoteado pelo órgão (ABRAMO, 
2003, p. 31).

No caso da citação do estudante da UFRGS Cléber Machado, há o agravante 

da  ausência  do  contraditório.  Cita-se  logo  no  segundo  parágrafo  (anexo  15b)  o 

seguinte  episódio.  “Em  setembro  do  ano  passado,  na  eleição  para  o  DCE  da 
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UFRGS, houve boletins de ocorrência por agressão e suspeitas de fraude e até 

roubo de atas.” A falta de apuração mínima, para não partir do pressuposto de que 

houve má-fé, impediu o jornal de identificar a fonte devidamente. No sítio YouTube 

há um vídeo36 acessível  a todos,  ainda mais a jornalistas comprometidos com a 

verdade, que mostra Cléber Machado, do Centro Acadêmico da Informática como o 

responsável pelo “roubo de atas” na eleição para o DCE da UFRGS de 2010. Além 

da fonte ser comprometida, identificado pelo próprio jornal (anexo 15f) como opositor 

à gestão do DCE UFRGS, não é sequer demonstrada a opinião do DCE da UFRGS, 

numa demonstração cabal de desequílibrio jornalístico, da tomada da opinião como 

informação e da utilização das fontes como justificação de uma tese pré-concebida.

O  somatório  das  opiniões  geraram  informação,  como  demonstrado  nos 

quadros comparativos “Ontem” e “Hoje” presentes na reportagem (anexos 15a e 

15b). As informações contidas nestes quadros geraram uma nova tabela, em que 

lado a lado, podemos identificar,  de maneira sintética, a visão do jornal  sobre o 

movimento estudantil atual.

Ontem Hoje
Objetivos “Apesar  das diferenças 

táticas,  estudantes  e  outros 
setores  colocavam  a  luta 
contra  a  ditadura  acima  de 
tudo.”

“A democracia e  a  estabilidade 
econômica  deixaram  o 
movimento  sem  um  inimigo 
externo, como a ditadura.”

Recursos/Financi
amento

“Antes  do golpe  de  1964,  a 
UNE  e  outras  entidades 
tinham  apoio  oficial.  A 
ditadura desmontou esse elo e 
obrigou  o  movimento  a  se 
autofinanciar”

“Recursos  financeiros são 
acessíveis aos diretórios e centros 
acadêmicos  por  meio  de 
confecção  de  carteiras,  serviços 
de  fotocopiadoras  e  outras 
fontes.”

Partidos “Sempre  houve disputa 
partidária  no  interior  do 
movimento,  mas  estava 
subordinada à ação externa”

“Alinhamentos  partidários 
condicionam  as  disputas  nas 
entidades. Às vezes, os rivais são 
da mesma sigla”

       TABELA 3: movimento estudantil ontem e hoje em Zero Hora

36 YouTube. Atentado as eleições DCE UFRGS 2010 (campus FACED).
<http://www.youtube.com/watch?v=sTBxiWtT9ak>.  Acesso: 19 de novembro de 2011.
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Ainda, o jornal Zero Hora deslegitima a disputa democrática entre as chapas, 

reduzindo-as a  disputas  escusas,  escondidas,  por  dinheiro  e  poder.  Conforme a 

segunda parte da reportagem (anexo 15c),  que tem como título “Nos bastidores, 

partidos e dinheiro” e na linha de apoio “Divisões entre grupos deixam interesses de 

estudantes em segundo plano”. Para Zero Hora, eleições com mais de uma chapa é 

responsabilidade  de  luta  partidária  e  por  dinheiro,  em  que  os  interesses  dos 

estudantes  ficam  em  segundo  plano.  Nada  mais  estigmatizante  e  superficial.  A 

própria  reportagem  se  contradiz.  Na  primeira  parte  (anexo  15b)  aponta  como 

fragilidade  do  movimento  estudantil,  segundo  “líderes  de  ascensão  recente  no 

movimento estudantil”, 

que a democratização e a  instituição de programas como o  ProUni  e  o 
Enem abriram a porta da universidade para novas camadas da população. 
O  resultado  é  entidades  alienadas  das  grandes  discussões  do  país  e 
preocupadas com  questões  de  alcance  mais  restrito,  como a luta  pela 
meia-entrada no cinema.

Para Zero Hora, defender “questões de alcance mais restrito, como a luta pela 

meia-entrada no cinema” é deixar interesses imediatos dos estudantes em segundo 

plano em privilégio de interesses partidários? 

Não se pode deixar de destacar também o preconceito de classe expresso 

pelo jornal neste parágrafo. Quer dizer que estudantes de baixa renda que entram 

nas Universidades pelo ProUni37 produzem a alienação das entidades estudantis aos 

grandes  temas  nacionais?  O  preconceito  aos  estudantes  pobres  não  pode  ser 

considerado um argumento  válido para a sustentação da suposta  alienação das 

entidades estudantis.

37 O ProUni, Programa Universidade para Todos, é “dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede 
pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de três 
salários mínimos”, conforme o site do programa. http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=124&Itemid=140 Acesso em 19 de novembro de 2011.

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=140
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=140
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5.3. Sul21 e Zero Hora: como enxergam o movimento estudantil da PUCRS em 
2011 comparativamente

Uma breve definição do jornalista e do jornalismo está presente em Abramo 

(1989).

O jornalista deve ser aquele que conta a terceiros, de maneira inteligível, o 
que acabou de ver e ouvir. (…) Deve saber explicar para o leitor como o fato 
se deu, qual foi o processo que conduziu àquele resultado e o que aquilo vai  
trazer como consequência. 
(…) o jornalista vai vai falar do sr. João da Silva, 25 anos, que morreu ontem 
atropelado por um automóvel marca tal, chapa tal, dirigido por Fulano de 
Tal,  às  20:15hs  na  Avenida  Rebouças.  Também é  possível  dizer  que  o 
referido João da Silva era operário da construção civil, absorvia oitocentas 
calorias por dia e naquela noite não tinha jantado; enquanto o motorista do 
carro que o atropelou consome quatro mil calorias por dia e tinha tomado 
café da manhã com queijo,  presunto,  ovos e suco de laranja,  almoçado 
picanha com batatas e jantado. Neste ponto começa a crítica dos costumes, 
mas só ela não basta: é preciso ter o costume da crítica. (…) 
O jornalista pode escrever que o operário atropelado e morto só comera 
uma vez naquele dia, que era casado e tinha cinco filhos, já tinha perdido 
dois,  morava na periferia  e  estava atravessando a avenida porque tinha 
descido do ônibus que vinha de Santo Amaro e ia pegar um outro para a 
Penha, e gastaria nesse percurso quase duas horas e meia de seu tempo 
de lazer. O proprietário do carro, por sua vez, tinha gasto três minutos para 
chegar onde estava, vindo do seu escritório.
Caso se dê a notícia simplesmente, ela não é mentirosa. Aconteceu aquilo. 
Mas  a  informação  pode  ser  mais  fundo,  isto  é,  pode  se  dar  mais 
informações sobre o atropelado e o atropelador,  (…).  Pode se dizer que 
João da Silva morava na periferia porque não tinha dinheiro para pagar num 
bairro  mais próximo do centro.  Tudo isso  são  informações que não são 
acessórias.  Hoje,  no  Brasil,  os  jornais  estão  acreditando  muito  que  as 
informações são badulaques, quando não são. A informação importante é a 
informação vertical, de profundidade: como a pessoa vivia, quanto ganhava, 
quantas calorias absorvia por dia, se era doente ou não – essas são as 
informações importantes que fazem o leitor chegar à conclusão de que se 
um absorveu oitocentas calorias e o outro quatro mil, se um tinha carro do 
ano e o outro estava nu diante de seus inimigos, então o João da Silva 
estava ali para ser morto mesmo, como é o caso da maioria da população 
miserável deste páis, expostas aos ônibus, aos automóveis e à polícia. Os 
miseráveis estão aí para serem mortos e trucidados.
A reportagem é uma narrativa, simplesmente uma narrativa. Ela depende 
muito do poder de observação do narrador, da maneira de transmitir essa 
observação em palavras e de saber concatenar bem a forma de expressá-
la.  Uma  observação  cuidadosa  não  é  necessariamente  uma  boa 
reportagem.  Mas  uma  reportagem  é  necessariamente  o  fruto  de  uma 
observação cuidadosa.

Uma primeira  ressalva  é  necessária  na  comparação entre  as  reportagens 

analisadas do Sul21 e de Zero Hora: a diferença de plataformas. Ambas possuem 
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especificidades e semelhanças. Na internet é possível desenvolver e conectar textos 

ao alcance de um clique. No papel, é impossível puxar indicações complementares a 

cada citação,  no  máximo abordar  um ou outro  aspecto.  No que diz  respeito  ao 

tamanho das matérias ambas possuem restrições. No impresso, o espaço da notícia 

é limitado, espremido entre anúncios publicitários. Na internet, se tem, teoricamente, 

todo  o  espaço  do  mundo  à  disposição.  Porém,  textos  muito  longos  não  são 

atraentes  aos  leitores  virtuais,  cada  vez  mais  adaptados  a  conteúdos  de  fácil 

consumo, nesse processo de  tuitização da notícia, cada vez mais espremida nos 

140 caracteres desta rede social. Por fim, possuem uma diferença de impacto na 

opinião pública. Como parte do Grupo RBS, composto por 18 emissoras de televisão 

aberta afiliadas à Rede Globo, 2 emissoras de TV locais, 24 emissoras de rádio e 8 

jornais impressos, tem um impacto de divulgação maior.  Já o Sul21 é um jornal 

eletrônico com pouco mais de um ano de existência, exclusivamente eletrônico.

Do ponto de vista do trabalho jornalístico as proporções se invertem no que 

diz respeito à apuração, verificação, pesquisa, investigação histórica, o que Abramo 

(1989) define de uma informação vertical. O Sul21 realizou nove reportagens, com a 

utilização equilibrada de 21 fontes. Já Zero Hora produziu 5 reportagens exclusivas 

do tema em pesquisa e uma sobre movimento estudantil em geral, uma comparação 

com o movimento estudantil da época da ditadura e o atual. Utilizou 9 noves nas 

cinco primeiras matérias e outras 6 na última.

O Sul21 teve a preocupação de conectar a história em início,  meio e fim, 

apresentando os novos elementos que surgiam, demonstrando comprometimento 

com a informação completa, visto que apresentou o tema, o acompanhou durante os 

dias e apresentou seus desfechos – primeiro a eleição para os representantes da 

PUCRS para o Congresso da UNE e, posteriormente, a deslegitimação da PUCRS 

do DCE da instituição, caso não ocorresse antecipação das eleições.

A questão mais  importante  das coberturas  também foi  distinta.  Zero  Hora 

optou por dar mais destaque aos transtornos causados pelas manifestações do que 

por  seu  conteúdo,  mais  pelo  contingente  policial  do  que  pela  mobilização  de 

estudantes.  Já o Sul21 manteve a hierarquia de suas reportagens assentada no 

tema que gerou a polêmica, na contestação à legitimidade, na causa das agressões, 
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nos agentes que entraram em cena para dissolver o conflito. 

Por fim, o Sul21 apresentou farta pesquisa e contextualização histórica. Foi 

atrás das denúncias sobre o DCE, encontrar elementos concretos que conectavam o 

grupo no comando do DCE da PUCRS ao PDT, há no mínimo 15 anos, não se 

deteve somente nas fontes, não transformou as opiniões em informação. No que diz 

respeito  a contextualização histórica,  Zero  Hora  questiona o  Presidente  do DCE 

Thiago Brozoza, na matéria do dia 15 de junho (anexo 14a), sobre “queixas que se 

acumulam há anos”  contra  o DCE.  Brozoza respondeu que não pode falar  pelo 

passado. Essa resposta foi suficiente para o jornal, que no último parágrafo fez a 

menção de que os opositores ao DCE da PUCRS “tem ligado o assassinato do 

estudante Fábio Borba, em 1997, a supostas irregularidades no DCE”. Como forma 

de fazer uma matéria de fundo sobre o tema, publica no dia 19 de junho (anexos 

15a,  15b,  15c,  15d,  15e,  15f,  15g),  a  comparação  direta  entre  situações 

incomparáveis: a do movimento estudantil que enfrentou à ditadura e o movimento 

estudantil contemporâneo, fruto da redemocratização. Um dos entrevistados de Zero 

Hora, Luís Groppo, Professor de Ciências Sociais do Centro Universitário Salesiano 

de São Paulo, destaca que a repressão aguçada no fim de 1968 foi responsável pelo 

desmantelamento do movimento estudantil, tal qual se conhecia (anexo 15d).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  análise  das  reportagens  é  bastante  elucidativa.  Tanto  da  análise 

quantitativa, quanto da qualitativa. Há uma rigorosa diferença de abordagem e de 

interesse dos veículos no tema proposto. Vejamos primeiro pelas Tabelas 1 e 2, que 

mediu através das categorias positivo, negativo e neutro, a tendência das matérias.  

O conteúdo delas era o conflito exacerbado entre oposição e situação do DCE da 

PUCRS,  um conflito  de  longa data,  diga-se  de passagem.  Mesmo assim,  foram 

encontrados aspectos positivos, pois o movimento estudantil, ou uma parcela deste, 

estavam batalhando por ideais que devem ser os fundantes de nossa sociedade: 

democracia, liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos, valorização da 

formação cidadã e crítica do estudante universitário.  As buscas de resolução do 

conflito também foram sinais positivos encontrados. Direto ao ponto.

A Tabela 1 mostra que nas nove reportagens do jornal eletrônico Sul21 foram 

apuradas 12 matérias jornalísticas categorizadas como positivas, 25 como negativas 

e 40 como neutras. A categoria neutra neste trabalho possui alto valor. Ela se refere 

não a neutralidade, no sentido de  não tomar lado – essa mentira repetida milhões 

vezes  até  que  alguns  tomaram  por  verdade  –,  mas  apenas   como  informação 

jornalisticamente relevante. Onde tal fato ocorreu, qual horário, quantos envolvidos, 

quando será a próxima atividade relacionada, quem são os interlocutores, enfim, as 

informações  que,  por  si  só,  não  apresentam  vantagem  a  algum  dos  pólos  em 

conflito. 

Já  em  Zero  Hora  encontramos,  na  Tabela  2,  16  unidades  de  análise 

categorizadas  como  negativo  e  14  como  neutro.  O total  foi  de  30  unidades  de 

análise investigadas. Nenhuma referência positiva ao movimento estudantil.

Zero Hora foi além da repercussão dos fatos. Publicou no dia 19 de junho de 

2011, reportagem com amplo destaque na contracapa, em que utiliza duas páginas 

para discorrer as piores caracterizações acerca do movimento estudantil. Os títulos 

são  “Movimento  Estudantil  escorrega  na  baixaria”  e  “Nos  bastidores,  partidos  e 

dinheiros”.  Essas  reportagens  de  Zero  Hora  ao  longo  do  período  analisado  e, 

principalmente,  a  última,  de  caráter  especial  e  ampliando  para  o  conjunto  do 
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movimento estudantil, é um desserviço e um desestímulo à participação dos jovens 

e  dos  estudantes  na  política.  Aqui  se  trata  política  como  atividade  geral,  não 

especificamente  em  partidos  políticos.  Repercute  uma  visão  que  o  movimento 

estudantil,  como  um  movimento  social,  é  hoje  algo  contaminado  por  interesses 

espúrios e que não corresponde atualmente ao que era no passado, no caso da 

matéria, o que enfrentou à ditadura. Nada mais equivocado comparar a atuação de 

qualquer movimento social durante uma ditadura militar, com o terrorismo de estado 

vigente,  e  em  uma  democracia  representativa,  em  que  se  exercita  o  poder  de 

decisão e  de representação,  desde as  séries iniciais  na  escola,  na votação dos 

líderes de turma.

Zero Hora  destila  seu preconceito  de classe em inúmeros momentos.  Em 

especial quando apresenta, na mesma matéria do dia 19 de junho, que o ingresso 

de  estudantes  de  baixa  renda,  através  do  ProUni  (caso  da  PUCRS),  aliena  as 

entidades  dos  grandes  temas  nacionais.  O  problema  apresentado  na  PUCRS 

começou muito antes dos primeiros bolsistas do ProUni e, pela frequencia vista em 

Zero Hora, um caso de polícia. Destaca-se  que o autor discorda radicalmente da 

visão  do  Jornal  de  que  a  chegada  de  estudantes  de  classes  populares  na 

Universidade privada traz consigo  a alienação aos problemas nacionais.

Aqui toma-se a parte pelo todo. Ao dar mais destaque para a atuação da 

Brigada Militar intervindo na situação, ao invés de priorizar a causa do conflito que 

levou à intervenção da Brigada, transforma toda a disputa democrática em caso de 

polícia.  Pelo visto  nas reportagens,  no depoimento e no relatório  produzido pela 

Assembléia  Legislativa  existe  de  fato  crimes  sendo  cometidos,  mas  não  pelo 

movimento  estudantil,  e  sim  por  alguns  estudantes  que  se  estabeleceram  no 

comando do DCE da PUCRS.

Na  contramão  destas  reportagens,  o  Sul21  apresentou  o  movimento 

estudantil como sujeito legítimo da sociedade civil. Há farta diversificação das fontes 

e  pesquisa  histórica  que  procura  saber  se  as  denúncias  atuais  dos  estudantes 

opositores ao DCE da PUCRS são mesmos válidas. 

A reportagem do dia 14 de junho de 2011 (anexos 3a; 3b), do jornalista Felipe 

Prestes, vai aonde Zero Hora não chegou. Encontrou fortes evidências da ligação 
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das gestões do DCE da PUCRS dos últimos 15 anos ao PDT e ao vereador Mauro 

Zacher,  através de vídeos de declaração de apoio,  de  doação de dinheiro  para 

campanhas eleitorais e pelo vínculo empregatício de alguns ex-membros do DCE da 

PUCRS no gabinete do vereador.

Tornei-me leitor assíduo da CartaCapital há dois anos e meio. A primeira parte 

que leio, invariavelmente, são os editoriais de Mino Carta. Mais do que na maioria 

das disciplinas da Universidade aprendi nestas leituras o respeito à verdade factual, 

para além da ideologia. O jornalista escreve respeitando os fatos. Jamais deixará de 

expor sua opinião, cada vírgula está carregada de subjetividade, como diz Mino. 

Porém,  a  ideologia  do  jornalista  não  pode  omitir  a  verdade.  E  ela  não  está 

confortavelmente do outro lado da linha do telefone.
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ANEXO 16 
 

Entrevista 
 
1 – Identificação (nome, idade, curso, como participa do Movimento Estudantil (ME), se tem algum 
cargo em alguma entidade, movimento que compõe). 
 
Guilherme Fernandes de Oliveira, 24 anos, presidente do diretório acadêmico da Comunicação 
Social da PUCRS (FAMECOS), militante do coletivo Juntos e do Movimento 89 de Junho. 
 
2 – Como começaram as mobilizações atuais na PUCRS, o que as motivaram? 
 
As mobilizações começaram a partir da impugnação das chapas para o 52° Congresso Nacional dos 
Estudantes. As chapas eram compostas por opositores a atual gestão do diretório central e em uma 
manobra, alegando que a grade de horários não correspondia ao comprovante de matrícula, o DCE 
indeferiu as inscrições. Quando duas alunas foram pedir explicações, os integrantes do diretório 
agrediram fisicamente e verbalmente as estudantes gerando a revolta de diversos alunos. Somado as 
agressões, as fraudes nas eleições do DCE também motivaram a indignação generalizada. Há 20 
anos não existe um processo democrático nas eleições, em 2010 o processo eleitoral não foi 
divulgado e a atual gestão foi eleita por aclamação por menos de 100 votantes em um universo de 
26 mil alunos. A eterna gestão se mantém com agressões e ameaças que geraram o estopim no dia 8 
de junho. 
 
3 – Como se constituiu o movimento 89 de junho? 
 
O movimento 89 de Junho se constituiu a partir do indeferimento das chapas e das agressões que 
ocorreram na noite do dia 8 de junho de 2011. Indignados com a situação e a eterna falta de sanções 
ao grupo que compõe o DCE, os alunos acamparam na frente da sede do DCE dentro da 
universidade. No dia seguinte os estudantes continuaram com o acampamento e na noite a brigada 
entrou no campus com um mandato de reapropriação de posse, o que não interferiu o acampamento 
já que ele era na frente da sede. Na noite do dia 9, os estudantes acamparam novamente e na sexta, 
véspera do final de semana, a brigada voltou para retirar os manifestantes do campus que para evitar 
confronto retiraram acampamento. Na segunda, dia 13 de junho,  os integrantes do DCE realizaram 
uma eleição com duas chapas laranjas que não realizaram campanha alguma, não apresentaram 
nenhuma proposta. O movimento 89 de Junho foi até o local, mas foi barrado pelos seguranças que 
cercaram o prédio onde ocorriam as eleições. Duas integrantes do movimento conseguiram entrar e 
foram até o local da votação onde constataram que as eleições eram uma fraude, não tinham 
votantes e as cédulas seriam fraudadas. Em um ato de desespero abraçaram a urna e os integrantes 
do DCE, que dispunham de seguranças, apagaram as luzes do local e agrediram fisicamente e 
sexualmente as estudantes. A revolta foi geral e quem ainda não tinha aderido ao movimento passou 
a participar também. No dia seguinte, 14, mais de 800 estudantes marcharam pela PUCRS  e 
trancaram a Avenida Ipiranga pedindo o afastamento imediato da atual gestão do DCE. O ato se 
repetiu na quinta, 16, e também contou com o mesmo número de alunos que novamente trancaram a 
Ipiranga despertando a atenção não só do Rio Grande do Sul como do Brasil. 
 
4 – Quais as pautas do movimento? 
 
A pauta que fez com que os estudantes se agrupassem em um movimento é pela democracia nas 
eleições do DCE. Após o primeiro levante, outras pautas também se tornaram prioritárias para o 
movimento como: expulsão dos alunos que agrediram as estudantes; destituição da atual gestão; fim 
do aumento que todo ano ocorre nas mensalidades; fim da censura já que na universidade os alunos 
não podem panfletar sem prévia autorização do material, não podem passar em aulas, não podem 



colar cartazes e durante as manifestações são regularmente filmados e acompanhados por dois 
seguranças a cada um aluno; restaurante universitário mais barato e que funcione a noite também; 
regulamentação das empresas terceirizadas que prestam serviços na universidade e cobram preços 
abusivos dos alunos que se tornam reféns das empresas.  
 
5 – Quais as ações desenvolvidas pelo movimento? 
 
As ações do movimento são compostas por material de agitação como panfletos, jornais e adesivos. 
Por manifestações  no campus como marchas, lanche solidário para trazer a pauta do restaurante 
universitário. Também através de abaixo-assinados, plebiscitos onde os estudantes opinam a 
respeito das pautas do movimento.  
 
6 – Quais conquistas foram obtidas? 
 
O movimento conquistou eleições democráticas para o CONUNE onde o DCE sabendo da derrota 
não inscreveu chapa e os alunos votaram e foram votados. A universidade se posicionou sobre o 
DCE, fato que nunca havia ocorrido, e realizou um Conselho Universitário que deliberou que não 
irá mais reconhecer a atual gestão do DCE a partir de dezembro caso eles não chamassem eleições 
em novembro de 2011 e que trataria de divulgar todas as eleições que ocorressem a partir do 
CONSUN. No semestre seguinte ocorreram eleições para dois diretórios acadêmicos onde 
ocorreram processos democráticos e as chapas compostas por alunos não ligados ao diretório 
central venceram. 
 
7 – Houve alguma derrota? 
 
O DCE não chamou eleições em novembro e o Diretório Acadêmico do direito, composto por 
membros do DCE, realizou um processo eleitoral para o diretório nada democrático onde as chapas 
de oposição foram impugnadas e a chapa ligada a antiga gestão foi eleita por aclamação. A PUCRS 
também começou a mover uma sindicância para apurar os fatos ocorridos em junho onde os 
principais alvos são os estudantes do movimento que estão ameaçados de expulsão da universidade. 
 
8 – Quem são os aliados do movimento 89 de junho? 
 
Os aliados são o DCE da UFRGS, UFPEL, UFSM, USP, dentre outras universidades. Políticos da 
Câmara de Vereadores, da Assembléia Legislativa e Câmara Federal também manifestaram repúdio 
a atual gestão do DCE e as agressões ocorridas para a reitoria da Universidade. 
 
9 – Qual a posição da reitoria durante as manifestações? 
 
A reitoria criminalizou o movimento colocando seguranças com câmeras, chamando a brigada 
freqüentemente para intimidar os estudantes. Ela só se manifestou sobre as reivindicações do 
movimento com medo de prejudicar sua imagem publica e pela pressão sofrida pelos diversos 
setores da sociedade podendo inclusive perder sua filantropia.  
 
10 – Qual o histórico que tu conheces do DCE? 
 
Eu estudo há quatro anos na PUCRS e nunca votei para o DCE assim como 99% dos alunos que lá 
estudam. Isso se dá porque o grupo político que lá se encontra, ligado ao PDT, age onde não há 
obrigatoriedade da lei. Eles publicam o edital onde ninguém a não ser eles podem ver ou nem o 
publicam e alteram o estatuto freqüentemente para deixá-lo mais propicio para manobras. Durante 
os 20 anos que o grupo segue a frente do diretório, houve outras mobilizações como a do 
movimento 89 e com as manifestações também houveram agressões por parte dos integrantes do 



DCE. Em 1997 o então tesoureiro do diretório, Fábio Borba, foi assassinado em condições muito 
suspeitas já que ele avisara para amigos que iria denunciar as fraudes do grupo. Em 2004 diversos 
alunos apanharam e sofreram intimidações por parte de integrantes da Camisa 12, torcida 
organizada do Inter, que era responsável pela segurança do diretório central. A troca se dava em 
dinheiro para viagens e materiais da torcida. Em 2006 novamente houve fraude e também houve 
denuncias sobre a segurança externa composta também por policiais civis e da brigada fora do 
horário de serviço prestando segurança privada. 
 
11 – Qual tua avaliação da decisão da reitoria? 
 
Acho que foi mais para acalmar a opinião publica e a pressão externa do que para atender as 
demandas dos alunos que pedem democracia e transparência nos processos eleitorais das 
representações estudantis. De acordo com a reitoria, depois do CONSUN ficou deliberado que as 
eleições devem ser publicadas com 30 dias de antecedência e a comissão eleitoral deve ser 
composta por coordenação imparcial, o que não foi visto em nenhuma das três eleições que 
ocorreram para os diretórios acadêmicos e a universidade não se manifestou a respeito. Além de ser 
muito burocrática, a universidade é incompetente para tratar de assuntos que não digam respeito ao 
lucro, deixando os assuntos de representação estudantil para funcionários que não tem competência 
e nem interesse em tratar do assunto. As respostas para as cobranças sempre caem em algum 
protocolo burocrático, ou que não corresponde a universidade responder.  
 
12 – Após a decisão da reitoria, o que aconteceu na PUC? 
 
Após a decisão ocorreram eleições para o CONUNE e três eleições para diretórios acadêmicos. A 
eleição do CONUNE foi tocada pelos estudantes e não houve interferência do DCE. As eleições 
para o diretório acadêmico da Educação Física e da Comunicação Social ocorreram de maneira 
satisfatória já que o grupo majoritário do DCE preferiu perder dois diretórios ao diretório central 
que poderia ser alvo de manifestações novamente. Nas eleições do diretório acadêmico do Direito 
houve irregularidades com uma comissão eleitoral formada por membros do grupo minoritário do 
DCE, curto prazo para inscrição e impugnação duvidosa sem prazo para recurso. Quanto as 
irregularidades ocorridas nesse processo, os alunos se sentiram impotentes já que a universidade 
não se manifestou a respeito e as pressões estudantis não constrangeram o grupo que elegeu por 
aclamação aqueles que darão continuidade ao seu projeto.  
 
13 – Há alguma mudança na PUC antes e depois de 8 de junho de 2011? 
 
Sim, ocorreram mudanças. Os alunos da PUCRS há muito estavam na inércia sem saber das fraudes 
do DCE ou sem perspectiva que pudessem mudar. Depois das grandes mobilizações, os alunos 
começaram a prestar atenção e a se indignar também com a situação. A porta do diálogo sobre 
política estudantil foi aberta e mais estudantes estão querendo tratar sobre o tema e tentar construir 
uma nova política estudantil na universidade. O grupo político que compõe o atual diretório central 
já não esta tão confortável como antes e já pensa em se retirar no ano que vem já que o desgaste foi 
enorme e politicamente eles já não existem na universidade, não representam nenhum estudante.  
 



ANEXO 17 
 

Entrevista 
 
1 – Identificação (nome, idade, curso, como participa do Movimento Estudantil (ME), se tem algum 
cargo em alguma entidade, movimento que compõe). 
 
Cintia Brogni Oliveira, 22 anos, estudante de História, participo do ME desde quando se iniciou o 
89 de junho, foi ele que abriu as portas desse mundo pra mim. A partir do 89 conheci o juntos, do 
qual agora faço parte.  
 
2 – Como começaram as mobilizações atuais na PUCRS, o que as motivaram? 
 
Já se teria um motivo que é a falta de democracia por parte do DCE e da própria PUCRS por ser 
conivente com isso, há mais de 20 anos que um único grupo politico tinha tomado conta do espaço, 
não realizavam pautas, não chamavam eleições, enfim, uma máfia instalada por lá. 
 
3 – Como se constituiu o movimento 89 de junho? 
 
Existe um motivo inicial que foi a impugnação das chapas pro CONUNE, seguido de uma agressão 
a duas alunas por parte de integrantes do DCE. Que a partir disso teria mobilizado mais estudantes. 
E o acampamento em frente ao DCE, no dia 8 e 9. 
 
4 – Quais as pautas do movimento? 
 
A pauta principal do movimento é pra que tenham eleições democráticas no DCE, o que não 
acontece há 20 anos, demais, existem outras pautas contra o aumento das mensalidades, o preço do 
RU, contra a repressão e a violência usada pela reitoria.  
 
5 – Quais as ações desenvolvidas pelo movimento? 
 
A PUCRS não permite que o aluno passe em salas de aulas e nem distribua panfletos o que 
complica nossas ações, até nossas reuniões eles tentam boicotar, desligando luzes e não permitindo 
o acesso a sala de aulas. Porém, nós usamos da voz e do barulho, saímos ao pátio, realizando atos, 
tentamos também através de eventos culturais chamando o aluno, para assim poder dialogar, mesmo 
sendo proibida a panfletagem realizamos... Não por muito, por que claro, somos reprimidos pelos 
seguranças.  
 
6 – Quais conquistas foram obtidas? 
 
O movimento conquistou duas eleições democráticas de centros acadêmicos que até então 
pertenciam a máfia, e através dessas eleições conquistamos o centros acadêmicos. Outra “vitória” 
foi o não reconhecimento da PRAC para com o DCE. Inclusive a publicação deste não 
reconhecimento no site, não é grande coisa, pois a atual gestão em si, não perde nada, nem o espaço 
físico. Perdem apenas suas duas cadeiras no Conselho universitário.  
 
7 – Houve alguma derrota? 
 
As derrotas do movimento seriam internas, existem forças coletivas, e estudantes independentes, 
que não reconhecendo a necessidade de um coletivo entram em atrito, e até mesmo alguns casos 
desnecessários de formação de disputa politicas logo no inicio. 
 



8 – Quem são os aliados do movimento 89 de junho? 
 
Dentro do movimento existem forças, como o coletivo Juntos e Barricadas, os dois do mesmo 
partido, PSOL, que conta com o apoio da vereadora Fernanda Melchionna, o movimento também 
conta com o apoio de outros DCE democráticos, como o DCE da UFRGS entre outros.  
 
9 – Qual a posição da reitoria durante as manifestações? 
 
A reitoria sempre tentou nos reprimir, já ouve em muitos atos, casos de violência por parte dos 
seguranças.  
 
10 – Qual o histórico que tu conheces do DCE? 
 
Sempre se fala do mesmo histórico, uma máfia coordenada pelo mesmo grupo político. Sem 
eleições democráticas, sem representar o aluno. Estudo há dois anos na PUC e nunca soube de 
eleições chamadas para o DCE.  
 
11 – Qual tua avaliação da decisão da reitoria? 
 
A reitoria foi bem explícita quanto as manifestações, a mesma abriu uma sindicância interna, 
dizendo que foi criada para “apuração dos fatos”, nessa sindicância é registrado em ata o que 
convém, inclusive o representantes dos alunos na mesa, era aliado ao DCE, depois que isso foi 
relatado, o mesmo foi retirado e nenhum aluno representante foi posto em seu lugar.  
 
12 – Após a decisão da reitoria, o que aconteceu na PUC? 
 
Nada, a sindicância ainda continua, com imprecisão de data para acabar, a atual gestão do DCE, 
continua lá sem chamar eleições, continua tendo casos de eleições sem democracias nos centros 
acadêmicos. 
 
13 – Há alguma mudança na PUC antes e depois de 8 de junho de 2011? 
 
Basicamente não, a mudança em si seria mais por parte dos estudantes, que estão mais conscientes, 
e se questionando mais, que no caso da PUCRS não deixa de ser uma vitória. Mas ainda sim 
continua se constituindo por uma minoria.  
 
 



ANEXO 18 
 

Carta Aberta às/aos Estudantes da PUCRS 

 

Nos últimos dias diversas mobilizações aconteceram no campus envolvendo muitos estudantes. Foram três dias e duas 

noites de manifestação e acampamento em frente ao DCE para denunciar o processo eleitoral fraudulento, agressões 

físicas, às mulheres, e verbais de membros do DCE contra estudantes. O processo eleitoral de tiragem de delegadas/os 

para o Congresso da UNE (União Nacional de Estudantes) foi fraudado pelo DCE desde o seu início. A comissão eleitoral, 

composta por três membros do DCE, não homologou nenhuma das chapas de oposição e não apresentou as devidas 

razões. Pelo contrário, reagiram agressivamente gerando nos estudantes forte indignação. Nosso ato, portanto, vai 

contra esse poder centralizado já que diálogo não existe. E resistimos! Realizamos na noite fria do dia 9 de junho uma 

Assembleia Geral onde reunimos centenas de estudantes ansiosos por mudanças no DCE. 

Sabemos que todos esses fatos não se dão de maneira isolada, sem vínculos com o passado. São, na verdade, parte de 

uma história de mais de duas décadas de crimes, violações e impunidade no nosso Diretório Central e em outros centros 

acadêmicos, como é o caso do CAMC, CAVM, CAENG e CAAP. Nesses espaços não acontecem eleições democráticas nem 

prestações de contas, além de haver uma clara ligação com um grupo do PDT, identificado com o vereador Mauro 

Zacher, envolvido em grandes esquemas de corrupção na cidade. Desse modo, entendemos que poucos são os espaços 

de representação discente na universidade, limitados a alguns Centros Acadêmicos que resistem. 

Temos a clareza de que projeto de DCE defendemos. Sabemos que o pressuposto maior para a legitimidade de um 

espaço como esse é a democracia, a participação do maior número de estudantes. O DCE que defendemos deve estar 

em permanente diálogo, escutando nossos anseios em um espaço que é de todas/os nós e que deve ter a nossa cara! 

Defendemos uma universidade que permita e valorize a liberdade de expressão, que favoreça o encontro, a troca de 

saberes e que reconheça a diversidade como uma virtude. Desejamos que a universidade seja um espaço de debate de 

idéias e construções, comprometida com a liberdade e com a justiça social. 

Continuaremos lutando por um novo processo eleitoral, para o DCE e para o CONUNE, livre da velha máfia e com ampla 

participação estudantil. Propomos à PRAC a realização de uma audiência estudantil para que todas/os estudantes 

tenham voz. Exigiremos ainda a devolução dos documentos que foram entregues para a inscrição das chapas e que 

foram utilizados pelos membros do DCE para que movessem ações improcedentes contra diversos integrantes do 

movimento estudantil. Acreditamos que se estivermos unidos chegaremos muito mais longe, contrariando o medo e a 

falsa idéia de que é impossível mudar. Com a participação de todas/os que se identificam com essa luta chegaremos 

cada vez mais perto da democracia na nossa universidade! 

Boa luta pra todas/os nós que acreditamos que é possível mudar! 

Mais informações acesse, o Blog do Acampamento: http://movimento89dejunho.wordpress.com/ 

ACOMPANHE, DISCUTA,CONTRIBUA … VAMOS CONTRUIR TOD@S JUNTOS! 

Porto Alegre, 10 de junho. Inverno de 2011.  
 
http://movimento89dejunho.wordpress.com/2011/06/10/carta-aberta-asaos-estudantes-da-pucrs/  

http://movimento89dejunho.wordpress.com/2011/06/10/carta-aberta-asaos-estudantes-da-pucrs/


ANEXO 19 
 

Nota da União Nacional dos Estudantes sobre a PUCRS 
 

São Paulo, 14 de junho de 2011 
 
 

 A União Nacional dos Estudantes (UNE) vem a público repudiar a agressão que as 
estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul sofreram na última segunda-
feira, 13 de junho, durante as eleições do 52º Congresso da UNE (CONUNE). 

 É incabível que aconteçam atos de violência nos espaços do movimento estudantil e, 
especialmente, durante o processo do CONUNE, fórum democrático da UNE aberto a todas e todos 
os estudantes brasileiros. É ainda mais inaceitável que essa violência seja contra as mulheres. 
Lutamos por uma nova universidade e certamente os pilares dessa construção são e, devem, 
acontecer a partir da liberdade, da igualdade entre homens e mulheres e da democracia. 

 Manifestamos o nosso repúdio a estas práticas anti-democráticas, exigimos punição aos 
responsáveis e nos solidarizamos com as estudantes que enfrentam o machismo e lutam por 
democracia no movimento estudantil. 

 Todas e Todas rumo ao 52 CONUNE, construir o maior congresso da história do movimento 
estudantil e fortalece nossa luta por uma Brasil mais justo e por uma universidade mais 
democrática. 

 

União Nacional dos Estudantes 
 







ANEXO 22 

Regimento Eleitoral Eleição Centro Acadêmico Mauricio Cardoso 
por Adriano Lopes Weinmann, quinta, 27 de Outubro de 2011 às 16:51 

REGIMENTO ELEITORAL 
CENTRO ACADÊMICO MAURÍCIO CARDOSO – CAMC – DA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 
  
DO REGIMENTO ELEITORAL 
  
Art. 1° - O presente Regimento Eleitoral tem a finalidade de regular às eleições para os cargos de Diretoria Executiva do Centro 
Acadêmico Maurício Cardoso da PUCRS nos dias 09 e 10 de novembro de 2011. 
 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  
Art. 2° - Todos os alunos regularmente matriculados nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais da PUCRS poderão votar e ser votados para os cargos eletivos do Centro Acadêmico Maurício Cardoso, sendo 
respeitados todos dispositivos do Estatuto da referida instituição. 
  
  
§ 1° - Os alunos referidos no artigo anterior, que desejarem votar, deverão dirigir-se ao local de votação, munidos de 
documento de identidade com foto. 
  
§ 2° - Os alunos que desejarem concorrer á cargo eletivo, na forma prevista no estatuto do CAMC deverão observar as 
condições previstas no artigo 2º e 3° deste Regimento Eleitoral. 
  
DA INSCRIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS 
  
Art. 3° - Os interessados em concorrer aos cargos eletivos do Centro Acadêmico Maurício Cardoso deverão organizar-se na 
forma de chapas. 
  
Art. 4º - As chapas candidatas deverão dirigir requerimento escrito à Comissão Eleitoral, dentro do prazo previsto no Edital 
contendo: 
  
I-       A apresentação de expresso consentimento de todos os membros da chapa; 
II-      Cópia do RG e CPF acompanhado de comprovante de matrícula de todos os membros da chapa; 
III-    Documento firmado pelo candidato a presidente apontando os demais componentes da chapa e seus respectivos cargos; 
IV-   Declaração assinada por todos os membros da chapa comprometendo-se, ainda, a acatar e cumprir o Regimento Eleitoral. 
  
  
Parágrafo Único – O não cumprimento dos requisitos acima preenchidos, bem como dos requisitos estatutários do Diretório, 
implicará na imediata impugnação da(s) chapa(s). 
  
Art. 5º - A entrega dos documentos referidos no artigo 4º deste Regulamento deverão ser entregues pelo candidato a 
Presidente da chapa ao Presidente da Comissão Eleitoral, na sede do Centro Acadêmico Maurício Cardoso, localizada na Avenida 
Ipiranga, nº 6681, Prédio 11, Sala 110, Térreo – Porto Alegre,  Rio Grande do Sul. 
  
Art. 6º - A inscrição da(s) Chapa(s) interessada(s) em participar do pleito deverá ser feita, impreterivelmente, a partir do dia 
vinte e oito de outubro até o dia cinco novembro do corrente ano. 
  
Parágrafo Único – A entrega da documentação deverá ser feita das nove horas as onze horas, impreterivelmente. 
  
Art. 7° - Nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas após o prazo para inscrição das chapas, a Comissão Eleitoral reunir-se-á para 
apreciar a documentação entregue pela(s) chapa(s) e homologará a candidatura daquela(s) que atenderem os requisitos. 
  
  
Art. 8° - No caso de indeferimento de inscrição de alguma chapa, este deverá ser motivado, não sendo concedido prazo para 
adequação de requisitos. 
  
DA REALIZAÇÃO E DO LOCAL DAS ELEIÇÕES 
  

https://www.facebook.com/weinmann.adriano


Art. 9° - O processo eleitoral será organizado e coordenado pela comissão eleitoral, constituída, por 03 (três) representantes da 
Diretoria Executiva do CAMC e 02 (dois) representantes do Conselho de Líderes de Turma. 
  
Art. 10° - As mesas eleitorais serão constituídas por um membro da Comissão Eleitoral e um mesário, previamente credenciado 
junto á Comissão Eleitoral. 
  
  
Art. 11° - Após a identificação e conferência pelos mesários, o eleitor assinará a lista de comparecimento (fornecida pela 
PUCRS), receberá uma cédula e dirigir-se-á a cabine de votação para assinalar a cédula com um “x” ao lado do número e nome 
da chapa de sua preferência, dobrando-a e depositando-a na urna. 
  
  
Parágrafo Único – Caso o nome do eleitor não conste na lista fornecida pela PUCRS, o mesmo deverá comprovar sua condição 
de aluno regularmente matriculado, assinando ao final da lista e colocando seu voto no interior de um envelope que será por 
ele depositado na urna. 
  
  
Art. 12° - Compete ao integrante da Comissão Eleitoral que compor a mesa eleitoral, colher a assinatura dos eleitores que 
comparecerem para votar. 
  
  
Art. 13° - Compete aos mesários manter a ordem ao recinto, organizando a entrada dos eleitores na sala de votação, bem 
como dirimir as dúvidas quanto ao procedimento de votação. 
  
  
Art. 14° - A eleição ocorrerá nos dias nove de novembro e dez de novembro do corrente ano, das nove horas às doze horas e 
das quatorze horas as vinte e duas horas, no saguão do Prédio 11, caso haja mais de uma chapa. 
  
            Parágrafo Único – Caso ocorra uma chapa inscrita, a eleição poderá ser por aclamação, não havendo a necessidade da 
abertura da urna. 
  
  
Art. 15° - A votação ocorrerá dentro do horário previsto no regimento eleitoral e, excepcionalmente, poderá ter seu prazo 
dilatado ou reduzido, devendo constar em ata o motivo. 
  
  
Art. 16° - Todo material necessário para a realização das eleições como cédulas, urnas, relação dos alunos regularmente 
matriculados obtida junto à PRAC e outros necessários, ficarão á cargo da Comissão Eleitoral. 
  
  
Art. 17° - A confecção das cédulas será encargo da Comissão Eleitoral, que fará constar nas mesmas o número e a 
denominação das chapas concorrentes. 
  
DA FISCALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 
  
Art. 18° - A fiscalização do processo eleitoral será realizada pela Comissão Eleitoral, mesários e fiscais de chapa. 
  
  
Art. 19° - Cada chapa que tiver sua inscrição homologada poderá indicar um integrante da chapa, junto à Comissão Eleitoral, 
para atuar como fiscal de chapa. 
  
  
Art. 20° - É expressamente proibida a prática de boca-de-urna a menos de 7 metros do local de votação, ficando a cargo da 
Comissão Eleitoral, dos mesários e dos fiscais de chapa zelar pelo bom andamento das eleições. 
  
Parágrafo Único – É vedada a boca de urna no interior das salas de aula, sob pena impugnação da(s) chapa(s) favorecida(s). 
  
Art. 21° - A urna eleitoral será examinada pela Comissão Eleitoral antes do início da votação, na presença dos mesários e dos 
fiscais de chapa. 
  
  



Art. 22°- Durante o processo eleitoral caberá à Comissão Eleitoral garantir a integridade e inviolabilidade da urna. 
  
  
Art. 23° - Ninguém poderá aproximar-se da urna durante o processo eleitoral, devendo manter-se pelo menos 4 metros dela, 
salvo para depositar seu voto. 
  
  
Art. 24° - Os protestos quanto a irregularidades poderão ser formalizados junto a Comissão Eleitoral a qualquer momento, 
sendo facultada à Comissão a imediata suspensão do pleito caso o motivo possa influir no resultado da eleição. 
  
  
Parágrafo único – Os protestos serão analisados pela Comissão Eleitoral, que decidirá sobre os mesmos no prazo de 24 horas, 
fazendo constar em ata. 
                                          
DA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS 
  
Art. 25° - As chapas concorrentes que tiverem sua inscrição homologada poderão fazer sua campanha, dentro do Campus, 
respeitando as disposições deste Regimento Eleitoral e as do Regimento Geral e estatuto da PUCRS. 
  
Parágrafo Único – O prazo para Campanha Eleitoral inicia-se no dia sete de novembro e encerra-se no dia nove de novembro do 
corrente ano. 
  
  
Art. 26° - As chapas que não observarem o disposto no artigo anterior estão sujeitas a impugnação. 
  
  
Art. 27° - É vedado os integrantes das chapas, sob pena de impugnação da candidatura, promover ou praticar atos atentatórios 
à ordem no Campus, bem como interromper as atividades escolares para divulgação da chapa, estando ainda sujeitos ás 
sanções disciplinares previstas no Regimento Geral da PUCRS. 
  
Parágrafo Único: A Distribuição de qualquer material ofensivo, que atente contra a honra e a moral de integrantes, ou grupo 
que participe deste pleito, bem como contra a comissão eleitoral, ensejará a impugnação da(s) chapa(s) que praticar tais atos. 
  
Art. 28° - É vedada a participação de pessoas estranhas à FADIR/PUCRS para a realização da campanha eleitoral, sob pena de 
impugnação da candidatura. 
  
DA APURAÇÃO DOS VOTOS 
  
Art. 29° - A apuração dos votos deverá ocorrer imediatamente após o fechamento da urna, em sala fechada, estando presentes 
no local somente a comissão Eleitoral, os mesários e os fiscais de chapa. 
  
  
Art. 30° - Após a apuração dos votos será lavrada a ata de eleição, ao qual deverá conter o total de eleitores presentes, o total 
de votos contabilizados, o total de votos válidos por chapa, o total de votos brancos, o total de votos nulos e os protestos, se 
houver. 
  
  
§ 1° - As cédulas que contiverem marcações imprecisas ou outras expressões, serão contabilizadas como voto nulo, 
  
§ 2° - As cédulas que não contiverem marcação serão contabilizadas como voto em branco. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
  
Art. 31° - Se houver empate ou anulação do pleito, a Comissão Eleitoral organizará a realização de novas eleições. 
  
Art. 32° - Os casos omissos a este Regimento Eleitoral serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
  
  
  
  



                                                                Porto Alegre, RS, 26 de outubro de 2011. 
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