
Faça parte do movimento! 

Não seja só mais um que fica calado! 

Mude o país, a começar por você!

E então? 
o que você está esperando?

[ ]A cultura midiática tem disseminado  à 
exaustão os valores do capitalismo, como 
símbolos da modernidade e do avanço, 
impondo padrões de comportamento 

incompatíveis com  o sentimento coletivo que é natural do ser humano. Instaura-se o consumismo como um vício aliado ao 
desperdício, a ganância e à tirania do 

supérfluo e descartável. A aparência é um valor, a beleza corporal um culto, e a eterna 
juventude um objetivo de vida. 

O sistema educacional apenas reproduz esse modelo de comportamento,voltado para a manutenção dos lucros do capitalismo ao invés de pensar no homem como um todo.Apesar de tudo isso, jovens como você 
continuam lutando, mostrando que essa história ainda não acabou e que pode ser modificada através da luta e da participação.O movimento estudantil é o espaço onde o jovem pode amadurecer suas ideias e as                       compartilhar, possibilitando o 
desenvolvimento de uma consciência 
política muito importante para o país.

O movimento estudantil é formado por 

estudantes como você, seja secundarista ou 

universitário, que se organizam nos 

Grêmios Estudantis no ensino secundário e 

nos Centros Acadêmicos no ensino 

superior, se somando em centrais ou uniões 

estudantis em nível de estado e país. 

Quem é 
“o movimento”?
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Um pouco de história
Nas décadas de 60 e 70, o movimento estudantil 
brasileiro se transformou num importante foco 

de mobilização social. Sua força adveio da 
capacidade de mobilizar expressivos contingentes 
de estudantes para participarem ativamente da 
vida política do país. O movimento estudantil, 

com suas reivindicações, protestos e 
manifestações, influenciou significativamente os 

rumos da política nacional.

Primórdios da luta estudantil 
(1901/1930)

Caracteriza-se pelo aparecimento das 
primeiras organizações nacionais

do movimento estudantil brasileiro, 
marcadas ainda por certa efemeridade.

 na era Vargas (1930/1945)
A partir da Revolução de 1930, a politização 
do ambiente nacional levou os estudantes a 

tomarem parte na Revolução 
Constitucionalista de São Paulo e a 

formarem organizações como a Juventude 
Comunista e a Juventude Integralista. 

na democratização 
(1945-1964)

Nesse período, o movimento liderou 
campanhas nacionais contra a

alta do custo de vida e em prol da indústria 
siderúrgica nacional e do monopólio 

estatal do petróleo (campanha O Petróleo 
É Nosso). 

Os Anos 60

Na primeira metade dos anos 60, a chamada 

"Reforma da Universidade" consistiu na mais 

importante luta do movimento estudantil. 

Muitas manifestações em quase todo o país foram 

dirigidas para a estatização, ou melhor, para a 

federalização das faculdades já estabelecidas.

o golpe de 1964

O golpe militar repercutiu significativamente no 

movimento estudantil. A influência das correntes 

políticas de esquerda levou as autoridades militares 

a reprimirem as lideranças estudantis e 

desarticularem as principais organizações 

representativas. As constantes tentativas das 

lideranças estudantis de retomarem o controle das 

organizações foi o principal fator a desencadear 

novas ondas de repressão política. Desse modo, 

reivindicações educacionais e manifestações de 

protesto político contra o governo militar foram as 

principais bandeiras de luta do movimento na 

segunda metade da década de 60. O ápice da 

radicalização dos grupos estudantis ocorreu em 

1968, ano marcado por grandes manifestações de 

rua contra a ditadura militar.

O auge da repressão

O que parecia ser uma breve intervenção militar 

na política acabou se

transformando numa ditadura que reprimiu 

violentamente grupos e movimentos de 

oposição. De 1969 a 1973, a coerção política 

atingiu o seu ápice. Neste período, o movimento 

estudantil foi completamente desarticulado.

 

A retomadaO período em que o movimento estudantil voltou a ter força coincidiu com uma mudança importante nos rumos da política nacional. Após a escolha do general Ernesto Geisel para a Presidência da República teve início a implementação do projeto de liberalização política, que previa a redemocratização do país.Foi um processo lento e gradual, que durou até o final dos governos militares.  O ápice da retomada se deu em 1977, ano marcado pela saída dos estudantes para as ruas. Grandes manifestações de protesto e passeatas públicas mobilizaram os estudantes em defesa da democracia. Foram as reivindicações de caráter político (defesa das liberdades democráticas, fim das prisões e torturas e anistia ampla, geral e irrestrita) que se tornaram a grande força motivacional a mobilizar os estudantes.  

Os "cara-pintadas"Em 1992, o amplo movimento social de oposição ao presidente Fernando Collor de Mello fez ressurgir o movimento estudantil, mas apenas por um breve período.
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