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EPÍGRAFE 

 

 

O Analfabeto Político 

 

 

O pior analfabeto 

é o analfabeto político.  

Ele não ouve, não fala, nem participa  

dos acontecimentos políticos.  

 

Ele não sabe que o custo de vida,  

o preço do feijão, do peixe, da farinha,  

do aluguel, do sapato e do remédio  

dependem das decisões políticas. 

 

O analfabeto político é tão burro  

que se orgulha e estufa o peito  

dizendo que odeia a política.  

 

Não sabe o imbecil que,  

da sua ignorância política,  

nasce a prostituta,  

o menor abandonado,  

 

e o pior de todos os bandidos,  

que é o político vigarista,  

pilantra, corrupto e lacaio das empresas 

nacionais e multinacionais. 

 

 



Bertolt Brecht (1898 – 1956) 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho, fruto de um relato de experiência sobre o exercício do cargo de Representante 

Estudantil (RE) no ensino superior, teve como objetivo descrever a participação de discentes 

em esferas administrativas do curso de Educação Física, modalidades licenciatura e 

bacharelado, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Neste 

sentido, buscamos relatar as demandas de uma RE nesta dada realidade e período, e quais as 

relações estabelecidas entre professores, técnicos administrativos e demais discentes, no 

intervalo referente a representação, além de destacar processos formativos desenvolvidos no 

mesmo. Entendemos que algumas demandas da RE são: incentivar a construção de um 

movimento estudantil nos cursos de formação superior; buscar o diálogo entre docentes, 

discentes e técnicos administrativos; ocupar cargos que amplifiquem a voz do estudante, 

lutando pelos seus direitos e buscando atender seus deveres e responsabilidades.  

 

Palavras-Chave: Representação Estudantil; Ensino Superior; Processos Formativos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Movimento Estudantil (ME) demonstra em sua trajetória um evidente 

protagonismo na história do Brasil e do mundo, não somente no âmbito da Educação, 

alcançando inclusive a esfera da Política. Como descrito por Maria Paula Nascimento Araújo 

(2007): 

“Ao longo da história os estudantes têm tido, em diferentes sociedades e em 

diferentes épocas, papel político relevante. Não é possível pensar nenhum 

tipo de insurreição, de resistência, e confronto político sem eles. [...] 

Organizados de diversas maneiras: em entidades estudantis, associações de 

caráter ideológico, organizações políticas clandestinas. De todo jeito, é 

impossível pensar cenários políticos de ruptura e transição sem a presença e 

atuação estudantis.” (p. 15) 

 

No contexto brasileiro, registramos a União Nacional dos Estudantes (UNE) como 

a maior entidade de representação estudantil (RE), a qual, através de diferentes mobilizações, 

desempenhou ações de suma importância para o cenário político e educacional do país. Desde 

a campanha “O petróleo é nosso” em 1947, passando pelos “Caras pintadas” do movimento 

pró-impeachment de Collor 1992, até os dias atuais. 

Na área da Educação Física (EF) isto não se mostra diferente. Victor Andrade de 

Melo (1997, p. 10) discorrendo sobre a criação da Escola Nacional de Educação Física e 

Desporto (ENEFD), com registros datados de 1945, assinala que a sua história “não é somente 

fruto das ações docentes, mas também da influência primordial dos estudantes, fundamental 

no forjar de nossa identidade enquanto área”, colocando o ME em posição de destaque, 

corroborando para novas possibilidades e tendências na EF. 

Contudo, ainda em consonância com o autor supracitado, a temática em questão é, 

por vezes, esquecida ou ignorada. “O movimento estudantil não é um assunto que tem 

ocupado significativo espaço nos congressos e revistas científicas na educação física 

brasileira.” (MELO, 1997, p. 10). Fato este que, em longo prazo pode desencadear a 

aquietação ou até mesmo a paralisação da luta discente, por não gozar da notoriedade que 

merece enquanto atividade de uma classe que deve ser ouvida e compreendida por serem 

essenciais no processo educacional. 

Entendendo a importância e a emergência de se refletir, na contemporaneidade, 

sobre a atuação de acadêmicos do ensino superior em cenários administrativos e de decisões, 

o presente trabalho pretende relatar a experiência com RE no curso de Educação Física, nas 

modalidades: licenciatura e bacharelado da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
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e Mucuri (UFVJM), situada na cidade de Diamantina – MG, cuja realidade foi vivenciada 

pelos autores do estudo e articuladas à literatura pertinente ao tema em questão. 

A imersão e atuação nas instâncias do curso se deram por meio da cadeira de 

Representação Discente na Câmara Departamental, esta que é garantida e prevista no atual 

Regimento Interno do Departamento de Educação Física – DEFi (2017), da UFVJM.  

“Art.12. A Câmara Departamental, presidida pelo Chefe do Departamento, é 

constituída (...) §V por integrantes do corpo discente dos cursos de 

licenciatura e bacharelado em Educação Física, resguardando a participação 

mínima de um discente (com um suplente) de cada curso, eleitos por seus 

pares, com mandato de um ano, permitido a recondução, na proporção de 

15% da composição de Câmara Departamental.” (p. 05) 

 

Neste sentido, amparados pela legislação que prevê a participação de discentes em 

esferas administrativas do curso em questão, emerge nossas motivações e as perguntas que 

acompanharam o desenvolvimento deste relato: Quais são as demandas desta representação 

estudantil (RE)? O que aprendemos nas reuniões de câmara departamental? Quais relações se 

estabeleceram com os professores, os técnicos administrativos e os demais discentes no 

período de RE?  

Um exemplo importante a ser lembrado sobre a dimensão do ME nas 

universidades é o que aconteceu no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960 quando se dá a 

luta pela reforma universitária. De acordo com Araujo (2007, p. 103), “Com a reforma 

universitária os estudantes pretendiam democratizar a universidade e transformá-la num 

instrumento de desenvolvimento do país.” A divisão de poderes dentro das universidades era 

uma das questões levantadas, já que até esse momento, o poder era concentrado somente nas 

mãos dos docentes, a quem a autora chama “catedráticos”. Sobre isto Araujo (2007) aponta 

ainda: 

Outra questão importante era a democratização do poder dentro da universidade. 

Incorporando os estudantes às decisões dos órgãos colegiados. A direção da 

universidade estava sob a hegemonia dos professores catedráticos. Os alunos não 

podiam opinar em nada. O Movimento Estudantil levantou então a bandeira da 

participação de 1/3 dos estudantes nos órgãos colegiados das universidades. (p. 07) 

 

Assim sendo, procuramos, desde o início, analisar a forma como a RE contribui 

para o ME. Percebemos, no entanto, que não é possível a constituição desse enquadramento, 

mas apenas buscar “laços” entre os diversos aspectos presentes no movimento estudantil. 

Afinal, existem diferentes movimentos sociais, inseridos em diferentes conjunturas e 

estruturas econômicas, sociais e culturais, segundo a estudiosa Maria da Glória Gohn (2005). 
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Deste modo, reunimos as informações levantadas em nossa experiência no interior 

da RE e buscamos articular com a literatura sobre movimento estudantil e suas funções 

políticas e pedagógicas. 
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

O presente relato foi desenvolvido por representantes discentes dos cursos de 

Educação Física da UFVJM, modalidades: bacharelado e licenciatura na função de 

representação na câmara departamental do referido curso.  

Registramos que o representante da licenciatura ingressou na específica instância 

em 20/11/2017 (vinte de novembro de dois mil e dezessete) e o do bacharelado em 

20/11/2018 (vinte de novembro de dois mil e dezoito). Neste sentido, para a construção do 

trabalho, definimos o período de análise no interstício comum de ambos representantes: 

Novembro de 2018 à Maio de 2019.  

A câmara departamental é composta exclusivamente por docentes efetivos e 

substitutos (docentes voluntários não têm obrigação de frequentar as reuniões), técnicos 

administrativos e discentes do próprio departamento, e segue a normativa institucional, 

prevista no Regimento Geral da UFVJM (2011)
1
, que regulamenta e dá sustentação ao 

Regimento Interno do DEFi (2017), citado anteriormente.  

Entre alguns referenciais, destacamos as seguintes obras: “Movimentos sociais e 

educação (2005)” da autora Maria da Glória Gohn e “Perspectivas atuais da educação (2000)” 

do professor Moacir Gadotti; para reflexões acerca do pensamento crítico e função 

pedagógica adotamos Dermeval Saviani em seu livro “Do senso comum à consciência 

filosófica (2009)” e Neidson Rodrigues no livro “Da mistificação da escola à escola 

necessária (1987)”; e para discorrermos sobre o Movimento Estudantil (ME) no contexto 

brasileiro optamos pela obra “Memórias Estudantis: da fundação da UNE aos dias atuais 

(2007)” da autora Maria Paula Nascimento Araujo. Sobre este debate na Educação Física, 

utilizamos Victor Andrade de Melo com o artigo “O movimento estudantil na educação física 

brasileira: construção, atuação e contribuições na Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos (1997)”.  

Após leitura dos referenciais e das legislações pertinentes, partimos para as 

definições, em comum acordo, dos aspectos que abordaríamos em nosso relato 

1.Universidade, Educação e Representação Estudantil; 2. Ações Educativas nas atividades de 

RE; 3. Aprendizagens de nossa experiência.  

                                                           
1
 Art. 46.  A Câmara Departamental, presidida pelo Chefe de Departamento, é constituída: I – pelo Chefe; II – 

pelo Subchefe do Departamento; III – por Docentes lotados no Departamento; IV – por integrantes do corpo 

técnico-administrativo em exercício no Departamento, eleitos por seus pares, permitida uma recondução; V – por 

integrantes do corpo discente, permitida a recondução.Parágrafo único. Cada departamento definirá em 

regimento interno critérios para composição da Câmara, respeitando a participação mínima de 70% de docentes. 

(p.08) 
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3. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

3.1  Sobre Universidade, Educação e Representação Estudantil 

 

Chauí (2001, p.35) nos diz que a universidade é uma instituição social, refletindo, 

de modo determinado, “a sociedade de que é e faz parte. Não é uma realidade separada e sim 

uma expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada.” Assim também 

nos aponta Montalvão (2016, p. 86) “A escola faz parte desta totalidade que é a sociedade, a 

constitui e é constituída por ela.” E como em qualquer lugar onde está presente a sociedade, 

em toda sua complexidade, surgem conflitos. Estes que nem sempre são prejudiciais, pelo 

contrário, podem levar a debates que tragam soluções de problemáticas existentes, gerando 

diálogos e transformações. Rodrigues (1987, p. 61) ainda destaca que “escola democrática é 

aquela que compreende e permite o conflito, e que é capaz de administrá-lo. Não se 

desenvolve nela atos que abafam ou eliminam as diferenças existentes”. 

Quando falamos de processos educacionais dentro da universidade, acreditamos 

que acontecem em todos os âmbitos. As reuniões de câmara, de cunho administrativo, 

possuem princípios de gestão, contudo, é de suma importância para a formação do estudante, 

para o desenvolvimento de sua crítica e compreensão da realidade, não devendo o professor 

deixar de ser professor neste espaço da universidade.   

Conforme descreve Rodrigues (1987): 

“O educador não pode julgar que a atividade da educação funciona do mesmo modo 

que a de um trabalhador de fábrica. Não há como o educador começar a ser 

educador na hora em que bate o ponto e deixar de sê-lo na hora em que o relógio 

indica o fim do expediente.” (p. 65) 

 

Portanto, durante as reuniões, destacamos a ausência de mediações que favoreçam 

a voz do estudante, com todas as suas características; um espaço que, independente das 

discordâncias, alimentem “o aprender” dos estudantes, não desconsiderando seus 

pensamentos e propostas. Importante destacar que nossa reflexão não caminha no sentido de 

posturas protetoras ou para acobertar algum erro, mas, destacamos o trato adequado de 

professores com seus alunos nesta atividade. Pois, sendo a Câmara Departamental a instância 

máxima do curso em questão, esta exprime o modo de pensar e tratar o curso e seus alunos, 

além de indicar o modelo de educação praticado.  

E o modelo escolhido interfere direta e indiretamente na formação constante e 

integral – pessoal e profissional – dos sujeitos, sendo eles docentes e/ou discentes e/ou 

técnicos administrativos. Sobre isto, Santos; Barreto; (2011, p.80) mencionam que: 
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“[...] de acordo com a intenção de cada sujeito, a sua ação política no 

desenvolvimento de seu trabalho vai se intensificar ou será pensada em longo prazo, 

tornando-se um trabalho significativo na intenção de formar sujeitos políticos no 

sentido mais amplo e pleno da palavra “política”, assim sendo, sua ação pedagógica 

também será motriz dessa formação.”  

 

Dentro dessa ótica, Rodrigues (1987, p. 60) expõe as posturas que uma escola 

pode adotar segundo seu modelo, “A decisão para ser retrógrada, reacionária ou progressista, 

é de natureza política. Portanto, depende da vontade individual, coletiva ou do próprio poder 

político.” 

Dito isto, avaliamos que é de suma importância o diálogo incessante entre as 

classes que estão inseridas neste processo, para que haja em certo momento a convergência de 

pensamentos e atitudes para o enriquecimento de tudo e de todos, e como consequência, o 

crescimento do curso, da universidade e a transformação da sociedade. 

Segundo Gohn (2005), a ação educativa nos movimentos sociais possui três 

dimensões: 

a) A dimensão da organização política que indica a consciência adquirida 

progressivamente por meio do conhecimento sobre quais são os direitos e os deveres 

dos indivíduos na sociedade e leva à organização do grupo. 

b) A dimensão da cultura política encontra-se no exercício da prática cotidiana dos 

movimentos sociais que leva ao acúmulo de experiência, e a importância dessa 

prática está na vivência do passado e do presente para a construção do futuro. 

c) A dimensão espacial-temporal que ― [...] resgata elementos da consciência 

fragmentada das classes populares. (p. 21).  

 

Neste sentido, tomando como base as ideias de Gohn (2005), discorreremos sobre 

alguns processos vividos. Em nossa experiência na RE, não identificamos diálogos que 

favorecessem a construção de algo “maior”, de engrandecimento das pessoas, do curso e, 

como consequência, da universidade como um todo. A partir do local que ocupamos o que 

houve de mais concreto é a polarização político-partidária entre os docentes, impedindo, 

muitas vezes, a construção de diálogos convergentes e produtivos. Presenciamos, com 

regularidade, desentendimentos vazios e debates improdutivos. A partir da literatura, 

relatamos estes processos como indicativos de pouco engajamento enquanto classe 

universitária (e de sociedade), no que diz respeito às lutas que deveríamos travar de maneira 

conjunta, coletiva. Na hipótese de que brigamos pelos mesmos objetivos ou para atingir os 

mesmos propósitos, fica o dilema: Por qual motivo insistimos em nos opor uns aos outros de 

forma tão obstinada, apesar dos objetivos serem comuns? Ou os objetivos não são comuns? 

A função de RE não foi uma estrada linear, pois buscamos, constantemente, a 

aproximação e o entendimento de nossos papéis, não somente no DEFi, mas dentro da 

universidade. Enfrentamos, cotidianamente, dificuldades no trato, na convivência e na 
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comunicação com as pessoas, suas diferenças e singularidades, que, ao final, contribuiu para 

nossa visão crítica de mundo e de sociedade. 

Não existe uma preparação prévia para ser RE, o aluno que deseja exercer esse 

cargo aprende no decorrer de sua atividade, na qual avalia as discussões e de que maneira ele 

pode contribuir com sugestões e também qual o mérito de sua participação nessas instâncias 

universitárias. A consciência de classe aqui se faz fundamental para exercício do cargo. 

Reconhecer-se em seus pares e emprenhar-se na garantia de que seus direitos serão 

assegurados é primordial. Como afirma Saviani (2009) existe a necessidade de uma:  

[...] passagem da condição de classe em si para uma condição de classe para si (...) 

sem a formação da consciência de classe não existe organização e sem organização 

não é possível transformação revolucionaria na sociedade. (p. 7) 

 

Com relação a isso, podemos dizer que, não existe organização dos estudantes 

ainda em nosso curso. Não há interesse e comprometimento com as transições nos cargos de 

RE que muitas vezes ficam vagos, desocupados. Um exemplo concreto é que no presente 

momento, mês de Maio de 2019, as vagas para o Colegiado de curso da Licenciatura, que são 

de responsabilidade dos alunos, estão desocupadas e não há, até o final desta escrita, a 

movimentação para preenchê-los. A realização de eleições para os postos de RE é de 

responsabilidade do CA, porém, como este estava desocupado desde que se encerrou a última 

gestão, no mês de junho de 2018, nós, como RE na câmara departamental, decidimos assumir 

a função e realizar as eleições para preencher os espaços reservados aos alunos. 

Durante esse processo de formulação dos editais e da eleição propriamente dita, 

confirmamos o que já temíamos: o evidente desconhecimento de grande parte dos acadêmicos 

sobre a existência desses postos. É possível relatar até mesmo que, a maioria dos discentes 

afirma desconhecer o que estes representam e qual a importância deles. Uma curiosidade 

interessante é apontar que, durante o processo eleitoral, a comissão formada por nós tinha que 

insistir para que os alunos se candidatassem e, posteriormente, dedicassem também um 

minuto do seu tempo para registrar seus votos. 

Diante do exposto, acreditamos ser essencial que os alunos da classe universitária 

se reconheçam como uma unidade forte e coesa, e de que a função de representação exerce 

um papel crucial na luta pelos direitos dos discentes e na construção de uma universidade de 

todos. 
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3.2 Sobre a dimensão da política 

 

Temos convicção que a partir do momento que tomarmos consciência da 

necessidade de nos organizarmos enquanto classe universitária, fixarmos nossa posição, e 

fundamentarmos a representatividade discente, passaremos a buscar por esses cargos de 

representação, para efetivar ações que tratem das opiniões e dos anseios dos discentes.   

A despeito da organização política, Rodrigues (1987), aponta que, a consciência e 

organização se dão em um nível individual, isto é, quando o sujeito compreende a realidade e 

se capacita para transformá-la. A organização se dá também no aspecto da coletividade, na 

medida em que estes sujeitos capacitados e empenhados em se inserir na realidade para 

transformá-la, se entendem como classe. 

Nossos primeiros contatos se configuraram apenas como atos simples de 

observação e de compreensão da rotina das reuniões departamentais do DEFi. Em nosso 

entendimento, baseavam-se em nossos direitos e deveres nesta instância. Entendemos que a 

câmara departamental se configura como uma organização interna responsável por decidir 

questões diversas referentes ao curso, questões essas que, em sua maioria são administrativas. 

Neste espaço, docentes, técnicos administrativos e representantes do corpo discente se tornam 

indispensáveis à medida que os processos formativos não podem ficar sob a incumbência de 

apenas uma pessoa ou categoria. Aprendemos que são imprescindíveis os movimentos 

coletivos, democráticos, organizados e transparentes que envolvam e ouçam todos os 

interessados. 

No decorrer do tempo, fomos percebendo quais eram as condições que 

favoreciam, ou mesmo exigiam, nosso maior envolvimento. Exemplo disso foram as votações 

referentes ao afastamento temporário de professores, as votações de projetos do DEFi e a 

realização de eleições para os cargos de RE. Todos os temas ligados ao desenvolvimento 

(pedagógico) do curso demandaram nossa participação na defesa dos interesses dos 

acadêmicos. Tentamos, diferentemente do que aconteceu conosco, realizar uma aproximação 

entre os alunos do curso com diferentes setores da universidade, entretanto, a participação 

ainda não é de interesse da grande maioria. 

Como já dito, houve grandes dificuldades para se formar as chapas para 

Colegiado e CA, e acreditamos que essa dificuldade se dá muito em virtude dos discentes não 

acreditarem em seu poder de alterar o status quo. Contudo, se estivermos fundamentados e 

articulados, temos sim, condições de realizar tal mudança. Pois, como afirma Nosella (2005):  
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[...] O poder estabelecido tem medo das perguntas, das dúvidas. Os poderosos 

preferem as afirmações bombásticas, sem réplicas e sem tréplicas. Preferem as 

metáforas às entrevistas abertas, os discursos pré-fabricados ao diálogo ao vivo. 

Preferem as frases forjadas pela indústria cultural, pelos marqueteiros que não 

admitem dúvidas. Preferem frases peremptórias, absolutas, fechadas, autoritárias. (p. 

228) 

  

Consideramos ser uma das principais funções dos acadêmicos, o fortalecimento 

dos cargos de RE de futuros ingressantes, através de contribuições e movimentos coletivos.   

 

3.3 Sobre o tempo presente no cenário político 

 

Importante destacarmos e ultrapassarmos os “muros” da universidade, e alcançar 

o atual momento político que nosso país atravessa, anos de 2018 e 2019. Situação esta em 

que, a polarização político-partidária se apresenta de forma bastante ostensiva, onde os 

sujeitos por muitas vezes ao emitir uma opinião ou são atacados por outros, ou atacam estes. 

Como dissemos em outra oportunidade, a universidade é um reflexo da sociedade e tornaram-

se notórias as polarizações político-partidárias no curso.   

Por diversas vezes notamos o aspecto polarizador, em redes sociais onde estão 

reunidos estudantes e professores do curso, nas disciplinas e nos corredores. A partir de 

debates que ao invés de avançar para uma reflexão mútua, acabam por se definharem em 

brincadeiras com cunho apelativo ou até mesmo ofensivo. 

Um fato que podemos apontar que ilustra bem esta polarização foram as 

manifestações recentes em prol da Educação, 15/05/2019. Movimento este que, se 

posicionava contra os cortes/contingenciamentos orçamentários anunciados pelo Ministério 

da Educação (MEC). Alguns alunos e professores do nosso curso compareceram neste ato, e 

no dia seguinte houve uma discussão sobre o mesmo nas redes sociais, onde alguns alunos 

presentes realizaram suas críticas ao movimento por situações que não concordavam, contudo, 

esta crítica não era realizada de forma embasada, e sim direcionada a atores políticos e 

partidos que os mesmos não têm apreço. 

Não obstante, nas reuniões de câmara departamental isto também aconteceu, na 

medida em que, os sujeitos envolvidos por já conhecerem determinada linha de pensamento 

político adotada por outros sujeitos, não reconhecem nos discursos alheios nenhuma 

contribuição para o tema em questão. Única e exclusivamente, por não concordarem com a 

vertente do outro. 
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3.4 Sobre as aprendizagens de nossa experiência 

 

Segundo Gohn (2005) nos movimentos sociais a Educação é autoconstruída no 

processo e o educativo surge de diferentes fontes. Neste sentido, destacamos: contato com 

diferentes gestões no que diz respeito à chefia de departamento, e as abordagens mostraram-se 

também distintas no controle da função, algumas consideradas mais democráticas e 

progressistas, já outras, conservadoras. 

Um aspecto que pode ilustrar essa diferença, por exemplo: é a abertura de um 

espaço, que antes não existia, para informes da classe discente nas reuniões, espaços estes, 

que eram tidos como exclusivos para colegiados de curso e Núcleo Docente Estruturante 

(NDE).  

Esta pequena (e grande) mudança foi de grande importância no que tange a nossa 

representatividade, pois, a partir da concessão de um espaço à nossa categoria contribuiu (e 

contribui), em certa medida, para a democratização do poder, conforme afirma Rodrigues 

(1987, p. 39) “[...] A escola se democratizará à medida que seus processos decisórios 

estiverem coligados aos interesses de todas as classes.” 

Registramos a aprendizagem gerada pelo exercício repetido de ações rotineiras 

que a burocracia estatal impõe. A princípio, o contato com documentos que não tínhamos 

costume se apresentou como uma dificuldade, como a leitura das convocações para as 

reuniões, as atas, os pontos de pauta, os projetos, entre outras demandas. No entanto, este 

contato com o tempo foi um “professor”, nos ensinando a interpretar para, inclusive, poder 

questionar. Além disto, absorvemos o aspecto da escrita, pois, para se solicitar um ponto de 

pauta ou informe, escrever um ofício, formular os editais das eleições discentes, tornou-se 

necessária uma linguagem mais formal e acadêmica, ou, até mesmo administrativa. 

Apontamos ainda a aprendizagem sobre as diferenças existentes na realidade 

social a partir das distinções nos tratamentos que os diferentes grupos sociais recebem de suas 

demandas. Tornou-se perceptível a diferença quando as classes envolvidas não estão no 

mesmo grau de “hierarquia”, existindo diferenças entre docentes, técnicos administrativos e 

discentes.  

Pôde se notar uma “classificação” quanto às classes envolvidas, estabelecendo um 

“ranking” através das posições ocupadas pelos sujeitos. Quando o debate gira em torno dos 

docentes, o equilíbrio é interrompido em poucos momentos; quando está a discussão entre um 

docente e um técnico administrativo, já é visível a pressão exercida sob estes, chegando a 

ponto de um docente não aceitar um questionamento de um técnico administrativo; e quando 



17 
 

a conversa se estabelece entre um docente e um discente, o tom da voz é aumentado e a 

imposição dos argumentos em detrimento dos do discente se torna uma constante. 

A partir do que foi exposto, realizamos algumas avaliações sobre, e acreditamos 

que, esta distinção pode ser causada por duas perspectivas: o nível educacional formal ou 

capacitação técnica dos envolvidos e/ou o nível do cargo que ocupam na instituição. 

A respeito do nível educacional, é necessário esclarecer que títulos não são 

necessariamente, sinônimo de conhecimento, afirmar isto seria um reducionismo covarde e 

vazio, pois, o conhecimento não é adquirido apenas em instituições formais de ensino como: 

escolas, universidades, clubes, entre outras. E sim em diversos setores da sociedade: família, 

religião, amizades e trabalho. 

Sobre os cargos ocupados na instituição, não devemos esquecer que sobre 

docentes e técnicos administrativos, ambos são concursados para o exercício do ofício, e este 

só se diferencia enquanto atividade e remuneração, pois inclusive existem técnicos 

administrativos com o mesmo nível de formação acadêmica que professores. Entretanto, a 

universidade não funcionaria sem os dois tipos de profissionais. Já sobre os discentes, estes 

deveriam ser mais a ocuparem cargos de RE, pois o processo educacional deve ser pensado 

neles essencialmente, e da mesma forma, sem estudantes não é possível conceber a 

universidade. 

Destacamos também a aprendizagem gerada pelo contato com as assessorias 

contratadas ou que apoiam o movimento. Em relação aos contatos com sujeitos que de alguma 

forma nos propiciaram uma aprendizagem, podemos citar o fato de docentes e técnicos 

administrativos nos auxiliarem na construção dos editais das eleições discentes. Essas atitudes 

demonstram de certa forma o apoio destes ao nosso movimento de tentar ocupar os cargos 

destinados à nossa categoria e estimular o ME em nosso curso através da RE. 

A partir desse exercício de realização do processo eleitoral, tivemos a 

oportunidade de estreitar diálogo com alguns sujeitos, esses que realmente apoiaram nossa 

manifestação e então aprendemos que de fato o que já mencionamos em nosso trabalho, é 

necessário a aproximação das partes envolvidas na construção do curso, para que seja 

realizado um trabalho em comum no intuito de engrandecer a coletividade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos ser necessário diferenciar: ME enquanto processo de mobilização 

social, de sua estrutura institucional, RE, pois nos parece que nem sempre um – ME – está 

presente no outro – RE. 

Dito isto, entendemos que algumas demandas da RE são: incentivar a consciência 

de classe para construção de um ME forte no curso; buscar o estreitamento do diálogo com as 

outras classes (docentes, discentes e técnicos administrativos); se apropriar de ferramentas 

que possibilitem a luta pela garantia dos seus direitos; e ocupar os cargos garantidos e 

designados à classe estudantil, para que os processos decisivos do curso sejam também 

analisados sob a nossa perspectiva. 

Ressaltamos a necessária desmistificação da autoridade como sinônimo de 

competência, a qual seria sinônimo de conhecimento. Levando em consideração que, os 

discentes passam por um processo de avaliação para terem o acesso à universidade, que pode 

ser entendido como concurso público – o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). E 

podem não ter os títulos que seus docentes têm, mas conhecimento não é possível aferir. 

Ainda assim, alguns insistem em considerar os alunos “baldes vazios”, isto é, sem 

conhecimento e sem experiência adequada para estarem ali presentes. Estes fatos fazem com 

que as relações entre as classes envolvidas sejam dificultadas, no sentido de que, mais afastam 

do que se aproximam. Contudo, isto não pode ser um obstáculo para atuação convergente de 

docentes e discentes, pois, até os próprios docentes afirmam não ter a formação necessária 

para assumirem cargos administrativos, isso é notado inclusive quando há perspectiva de 

eleições para os mesmos, onde estes nunca querem se candidatar.  

Em virtude dos fatos mencionados e da narrativa que dá conta de que os 

acadêmicos não chegam preparados e não são preparados para tais tarefas, seja na escola 

básica, seja no ensino superior, fez-se necessário o relato desta experiência, no intuito de 

favorecer e simbolizar a abertura da discussão sobre o necessário protagonismo discente no 

referido curso. Ademais, servirá de referência para futuros discentes desejosos de assumir 

cargos de RE, guardada suas devidas proporções e singularidades temporais, políticas e 

educacionais e tenham acesso a um trabalho sobre a realidade na qual estão inseridos.   
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