
 
 

1 
 

BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL BRASILEIRO E A 

PARTICIPAÇÃO NA LUTA PELA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

                                        

                                                                 Juanildes Cruz Santos 

 
 
RESUMO: O Presente artigo e resultado da pesquisa 

realizada no trabalho de conclusão* de curso junto a 
Universidade Federal da Bahia, para tanto utilizamos parte 
do terceiro capítulo, cujo discussão faz referência a 
trajetória histórica, assim como a relevante luta do 
movimento estudantil brasileiro, de acordo com os 
momentos históricos do Brasil: (Colônia, Império, Primeira 
e Segunda Republica até a contemporaneidade). Além 
disso, explanamos sobre resistência do movimento 
estudantil no regime ditatorial e os embates políticos e 
ideológicos dos estudantes.  
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1. INTRODUÇÃO 

É necessário apresentarmos em que contexto histórico surge às mobilizações 

do movimento dos estudantes, que posteriormente passou a ser considerando, após 

sua organização política, como movimento estudantil. Nossa exposição procura tratar 

do surgimento e das fases do Movimento Estudantil no Brasil, de acordo com os 

momentos históricos (Colônia, Império, Primeira e Segunda Republica até o momento 

atual).   

Poerner (2004) argumenta que o movimento dos estudantes brasileiros se 

inicia ainda no Brasil Colônia, passado pelo Império, primeira e segunda República, até 

a atualidade. Porém só assume o caráter organizacional e centralizado com a criação 

da UNE- União Nacional dos Estudantes.    

 

O movimento estudantil é a forma mais adiantada e organizada que a 
rebelião da juventude assume no Brasil. Tal como o entendemos e 
conhecemos, esse movimento existe somente a partir da criação da União 
Nacional dos Estudantes, em 1937, quando alcança a centralização. É com 
a centralização, na UNE, das lutas estudantis, que elas vão adquirir, 
progressivamente, caráter organizado e de emancipação nacional. 
(POERNER, 2004, p. 54).  
 

Para o autor, o movimento estudantil de fato se inicia com a criação da UNE, 

pois entende que com a centralização e organização da luta que forma o movimento. 

No entanto, já no período colonial um grupo de estudantes se reuniu para lutar pela 

Independência do Brasil e pela Abolição da Escravatura, “pelo cunho de pioneirismo 

que particulariza, por exemplo, a fundação, em 1852, da sociedade abolicionista Dois 

de Julho, pelos acadêmicos baianos de medicina”. (POERNER, 2004, p.54)  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Não obstante o autor destaca como pioneira a manifestação estudantil, no 

período colonial datado de setembro de 1710, estudantes se reuniram para defender o 

País da invasão dos franceses, esses alunos eram filhos da aristocracia colonial, que 

mantinham seus estudos nas faculdades europeias, pois no Brasil não havia cursos 

universitários, eles lutaram tanto pela Independência como na Conjuração Mineira.   
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O movimento dos estudantes no período do Império foi marcado pelo 

continuísmo das lutas em prol das causas abolicionistas, assim como da introdução dos 

ideais republicanos, nesse contexto já haviam sido criados os primeiros cursos 

superiores do País, “de caráter nacionalista e constitucionalista, as lutas estudantis se 

dirigiam, de início, contra o lusitanismo e o absolutismo do imperador Pedro I, até que 

este abdicasse o trono, em 7 de abril de 1831” (POERNER, 2004, p. 61). Na fase 

regencial, Poerner (2004) aponta indícios da participação de estudante em grandes 

revoltas nesse período, a exemplo, da Revolução Farroupilha e a Revolta da Sabinada. 

Após o Imperador D. Pedro II, ter tido a sua maioridade antecipada, houve um período 

de estagnação das movimentações políticas dos estudantes já que suas reivindicações 

tinham sido contempladas, passaram a dedicassem a produções literárias, contudo 

houve a criação de algumas associações estudantis, por exemplo, a Sociedade 

Epicurea, criada em 1845, por alguns estudantes de Direito da Faculdade de São 

Paulo. Os estudantes da escola Militar continuaram mobilizados e 

firmes nas lutas, atuando em fatos importantes tais quais: Apoio ao o do marechal 

Floriano Peixoto e mobilização contraria as atrocidades realizada na Revolta de 

Canudos.  Entretanto Poerner (2004, p. 63) aponta que.   

O desengajamento político não era, afinal, tão completo assim, pois foi em 
1852 que um grupo de acadêmicos da Faculdade de Medicina da Bahia 
fundou a primeira associação estudantil destinada a alforriar escravos, a 
Sociedade Dois de Julho.   

 

No final da fase Imperial, acontece um movimento de estudantes considerado 

pelo autor como pregressa.   

Ao apagar das luzes imperiais, os estudantes ainda tomaram parte ativa 
num dos primeiros movimentos de massa do Brasil e que não se insere, 
propriamente, no conjunto das lutas abolicionistas e republicanas, apesar 
de ter sido deflagrado contra o imperador, quando este, através do 
Gabinete Ouro Preto, aumentou um vintém no preço das passagens dos 
bondes. A medida acendeu, em 1º de janeiro de 1880, o estopim da Revolta 
do Vintém. (POERNER, 2004, p. 66)  

 

      Em síntese o período Imperial foi marcado, pela continuação das lutas a favor 

da abolição da escravidão no Brasil, assim como pela Proclamação da República, 

passando por um período de desmobilização dos movimentos, porém com ações 

pontuais e às criações de associações estudantis.      
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Na primeira republica os estudantes segue com participação mínima e, 

focalizadas, porém atentos aos processos históricos do País. Durante a primeira 

república, que vai de 1889 a 1930, houve um período de estagnação do movimento dos 

estudantes, já que as suas reivindicações haviam sido contempladas no regime 

anterior. No entanto, os estudantes tentaram se organizar e, dessa forma, surge a 

Federação dos Estudantes Brasileiros em 1901. “A Federação de Estudantes 

Brasileiros não logrou, entretanto, os seus elevados intentos, muito menos dar 

organicidade à participação política estudantil”. (POERNER 2004, p. 92).   

Os Estudantes atuavam com intervenções pontuais no movimento acadêmico. 

Em 1910, é realizado o I Congresso Nacional de Estudante, nesse contexto surgem 

também os Diretórios Acadêmicos, entre outras entidades. Os estudantes organizaram 

um protesto que acabou em tragédia, ficando conhecido como “Primavera de Sangue”, 

que culminou na morte de dois estudantes que participavam do movimento, após uma 

forte repressão policial, fato que causou grande comoção e a solidariedade da 

população brasileira; os estudantes desse período também participaram da “Campanha 

Civilista11” de Ruy Barbosa. Acredita que “no cômputo geral do movimento estudantil, a 

participação na Campanha Civilista, apesar de todo o arrebatamento que lhe emprestou 

a juventude, não passa de uma sacudida na pasmaceira de então” (POERNER, 2004, 

p. 91). Houve ainda a criação da Liga Nacionalista, em 1917 tendo idealizador por Olavo 

Bilac. Essa entidade desenvolveu várias ações importantes para o movimento, tais 

quais, comícios, passeatas. Poerner (2004) afirma que o movimento estudantil agregou 

outras bandeiras de luta, mas critica a fato da exclusão que questões de cunho social, 

“tendo por tônica o nacionalismo, incluíram outras reivindicações, como o voto secreto 

e obrigatório, negligenciando, contudo, a questão social”. No entanto não se trata da 

“questão social” objeto do trabalho do assistente social, nesse contexto ainda não havia 

este entendimento.   

 

    Todavia os estudantes voltavam ao cenário das lutas em prol das causas 

nacionais. Segundo Poerner (2004, p. 91) “Não havia, ainda, uma organização que 

desse um caráter de permanência à militância política dos estudantes. Das 

organizações até então fundadas, nenhuma conseguiu fugir ao vício da transitoriedade, 

bem como ao da regionalidade”. Apontando essa questão como falha das outras 
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tentativas de organização dos estudantes. A estrutura política era alicerçada na 

economia oligárquica durante a década de 1920, faltava para eles organização interna 

que culminava na não consolidação das entidades.  

Da mesma forma, o Centro Acadêmico, afora a mobilização encetada a 
propósito da Primavera de Sangue, pouco ou quase nada conseguiu. A 
transitoriedade matava todas as entidades estudantis e esta é a causa da 
estagnação que voltou a imperar depois da agitação da Campanha 
Civilista, até que nova campanha canalizasse as ânsias caóticas e 
desencontradas de participação política da juventude” (POERNER, 2004, 
p. 92).   

 

 A segunda república para o movimento estudantil inicia de forma efervescente, 

após a Revolução Tenentista que coloca Getulio Vargas como presidente do Brasil, essa 

revolução põe fim à dominação da oligarquia agrária do País, que alterava a posição do 

governo entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Marcados por vários 

mobilizações e conflitos armados na cidade de São Paulo, um deles causou a morte de 

quatro estudantes, fato observado por Poerner, “Os quatro cadáveres estudantis, 

resultantes também de conflitos de rua, forneceriam, por seu turno, a sigla para a 

principal organização criada pelo Movimento Constitucionalista: MMDC (Miragaia, 

Martins, Dráusio e Camargo)”, (POERNER, 2004, p. 105), sendo esse a explosão do 

movimento, em 1932, os estudantes de São Paulo organizam um Movimento 

Constitucionalista, para pressionar e o Governo Federal a reabrir o congresso, convocar 

novas eleições e pela aprovação da uma nova Constituição federal. Os estudantes não 

contaram com apoio dos trabalhadores, os operários mantiveram-se à parte desse 

movimento, acreditamos que por motivos distintos, o primeiro por não ter criando 

essa relação com o movimento estudantil, e o segundo pelo governo populista de 

Vargas ter sido marcado por transformações estruturais no País no que tange a área 

trabalhista.  

É importante destacar que as lutas vinculadas à assistência aos estudantes 

ainda se limitavam à esfera regional. Apesar disso houve a participação de estudantes 

de outros estados, com destaque para os acadêmicos baianos, em agosto do ano 

corrente em solidariedade aos colegas paulistas, ocorre em salvador uma passeata que 

foi veementemente reprimida pelo aparato policial. Após serem derrotados os 

estudantes seguem na luta política acreditando nos seus ideais, criam organizações e 

continuam atentos aos processos históricos do País, nesse contexto fundam a Frente 
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Democrática da Mocidade, essa entidade visa apoiar campanhas eleitorais, de 

candidato simpático às causas estudantis, essa era a mais expressiva participação 

política desde Movimento Constitucionalista. A entidade é extinta após o Golpe de 

Estado 1937, e instauração do Estado Novo.   

Na busca incessante pela organização nacional dos estudantes brasileiros e 

pela unificação das lutas estudantis, que um grupo de estudantes reunidos na Casa do 

Estudante do Brasil, criaram em 13 de agosto de 1937, a União Nacional dos 

Estudantes, que se tornou um importante instrumento de lutas política, tanto dos 

estudantes quanto da população brasileira. Poerner considera a UNE como um marco 

regulatório do Movimento Estudantil organizado de forma nacional, política e 

permanente. 

 Fruto de uma tomada de consciência, quanto à necessidade da 
organização em caráter permanente e nacional da participação política 
estudantil, a UNE representa, sem qualquer dúvida, o mais importante 
marco divisor dessa participação ao longo da nossa história. Por isso, o 
movimento estudantil brasileiro [...] são divididos em duas partes: antes e 
a partir da UNE. (POERNER, 2004, p. 119)  

   

Os estudantes sentiram a necessidade de ampliar a área de atuação para os 

outros estudantes espalhados pelo País, saindo do regionalismo, focalizado apenas na 

região sudeste em especial, São Paulo e Rio de Janeiro, com raras exceções de 

participações em outros Estados, o caráter de solidariedade à luta dos colegas, para 

além disse procuravam se apartando ainda das transitórias formações das gestões, já 

que ao formar os alunos deixava a luta da política estudantil, Poerner esclarece como 

foi o processo organizatório da estrutura interna da UNE.    

A diretoria da UNE passou a coordenar, com poucos recursos materiais, o 
movimento estudantil, a vida e as atividades das organizações espalhadas 
pelo país, procurando dar a esse movimento e a essas atividades um cunho 
de unidade e um sentido nacional. Reorganizou-se com 84 associações 
filiadas, a que se juntaram, seis meses após, mais 28, formando um total 
de 112 entidades coligadas, entre as quais procurou estabelecer uma 
corrente regular de intercâmbio e cooperação. (POERNER, 2004, p. 131)  
 

É nesse contexto que se desenvolve o movimento estudantil organizado. Ele 

surge na década de 1930, mais especificamente no ano de 1937, com a criação da 

UNE, porém, seu reconhecimento pelo Estado só ocorreu cinco anos depois em 1947, 

durante muito tempo o movimento dos estudantes esteve na luta pela educação, 

especialmente no ensino superior. Estudantes por todo o País se mobilizaram em prol 
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das lutas político, no cenário de grande efervescência, política, econômica e social, 

mantiveram-se forte na agenda de luta por um sistema educacional democrático, 

buscando ampliação de autonomia para as universidades e expansão de vagas no 

ensino superior. Com essa organização os estudantes passaram a voltar-se para às 

questões de cunho universitário sem perder de vista as transformações na estrutura do 

País que afetam diretamente a vida universitária. A UNE organizou várias ações para 

discutir assuntos estudantis, o 2º Conselho Nacional de Estudantes considerando um 

marco, já que foi o primeiro organizado pela entidade. O 1º Conselho Nacional havia 

sido organizado pela Casa do Estudante do Brasil, local onde nasceu a UNE.      

Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Getulista rompe com 

Alemanha. Cria a campanha nacionalista e patriótica no bojo da sociedade brasileira e 

os estudantes foram peças fundamentais na difusão desses ideais. As lutas se 

intensificaram e os estudantes organizados praticaram muitas ações importantes e 

pioneiras do Brasil, por exemplo, ocupações do prédio do Clube Germânico, na década 

de 1940, especificamente em 1942, o espaço foi ocupado numa ação conjunta entre as 

entidades: UNE, CBDU - Confederação Brasileira de Desportos Universitários e o 

Diretório Central de Estudantes (DCE) da universidade de Brasília, 

segundo Poerner os líderes da ocupação, “formalizaram uma petição ao presidente 

Vargas, solicitando a cessão do edifício”, (POERNER, 2004, p. 149), dessa forma, “A 

UNE passava, assim, a ter uma sede, onde os estudantes se estabeleceram, 

reafirmando seus “propósitos de prosseguir, decisivamente, na campanha cívica e 

patriótica”. (POERNER, 2004, p. 150)  

     Os estudantes seguiram firmes nas reivindicações da categoria, engendrando 

campanhas cívicas, patrióticas, realizando graves estudantis, passeatas, ocupações, 

seminários, entre outras ações, sempre alinhadas aos acontecimentos históricos do 

País, como a campanha pelo petróleo intitulada “O Petróleo é Nosso”. O movimento 

estudantil sempre presente na cena brasileira, incomodou de tal forma que organismos 

internacionais passando a observar mais de perto esse movimento. Poerner defende 

que estudantes americanos foram enviados ao Brasil para se infiltrarem nas entidades 

representativas dos estudantes brasileiros e assim obterem informações privilegiadas 

sobre ações desenvolvidas pelo movimento. “A ascensão direitista na UNE coincidiu 
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assim, como, aliás, era de esperar, com o início da infiltração norte-americana no 

movimento estudantil brasileiro”. (POERNER, 2004, p. 167)  

Dentro da entidade houve momentos de alternância política e disputas internas 

pelo poder que alterou a condução estratégica da UNE, que tinha grupos de direitas e 

esquerdas, que faziam oposição dentre da entidade, que Poerner chama de período 

socialista e governista.   

Do seminário que debateu a questão da universidade em Salvador resultou 
a Declaração da Bahia, primeiro dos importantes textos programáticos do 
movimento estudantil na Quarta República, equivalendo ao que haviam 
significado as conclusões do 2º Congresso Nacional de Estudantes durante 
o Estado Novo. Contendo três títulos básicos – A realidade brasileira, A 
universidade no Brasil e A reforma universitária –, além de um adendo 
sobre o projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o 
documento realmente inovava, na medida em que aprofundava 
concepções, como logo no seu primeiro parágrafo: POERNER, 2004, p. 
174).  

  

A década de 1960 foi um período de grande efervescência cultural e de 

marcantes mobilizações por parte da sociedade brasileira. A sociedade civil encontrava-

se em processo de organização para luta em defesa de seus interesses, grupos foram 

formados e bandeiras diversas foram levantadas. A referida década caracterizou-se por 

influências culturais nacionais e internacionais a que viria marcar o Brasil nesse 

momento de transformação tanto no pensar e quanto no agir da população. Esse 

período foi marcado por lutas dos movimentos sociais com o intuito de contestar a 

conjuntura estrutural do País. Os estudantes estiveram presentes nas lutas sociais, 

continuam mobilizados, debatendo assuntos importantes para o meio 

acadêmico, observando a transitoriedade a qual foi submetida o País e 

consequentemente a educação superior. Em 1961, o movimento estudantil organizou o 

Conselho Nacional de Estudantes, realizado na Bahia, onde foi confeccionado um 

documento considerado histórico, conhecido como a Declaração da Bahia, cuja 

bandeira de luta era a reforma universitária que buscava dá mais autonomia as 

universidades, Poerner informa a relevância desse documento para as mudanças que 

se seguiram no País.   

Contendo três títulos básicos – A realidade brasileira, A universidade no 
Brasil e A reforma universitária –, além de um adendo sobre o projeto da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o documento realmente 
inovava, na medida em que aprofundava concepções, como logo no seu 
primeiro parágrafo: “De maneira alguma atrairia a consideração de uma 
universidade tomada abstratamente, retirada do processo histórico que a 
nação atravessa”. Incumbe-nos esboçar a missão de uma universidade 



 
 

9 
 

existencialmente entendida, comprometida com as necessidades 
concretas do povo brasileiro, universidade historicamente datada e 
sociologicamente situada na segunda metade do século 20, num país em 
fase de desenvolvimento. (POERNER, 2004, p. 174-175)  

O ano seguinte 1962 ocorreu outro evento, dessa magnitude, no Paraná onde 

foi construído outro documento.   

Dentro da mesma linha anticapitalista e revolucionária da Declaração da 
Bahia, a Carta do Paraná quer a universidade como “expressão de um 
humanismo integral, a que repugna o homem dividido em compartimentos 
estanques”. Uma universidade antidogmática que seja, ao mesmo tempo, 
uma frente revolucionária e uma expressão do povo, imune, assim, a 
discriminações de ordem econômica, ideológica, política e 
social.  (POERNER, 2004, p. 177).   

 

     Outro mecanismo de pressão utilizado pela juventude universitária foi à greve 

estudantil, o objetivo era pressionar as universidades e o governo sobre a 

reforma, discutida amplamente no seio do movimento.   

Esgotado o prazo, sem que obtivesse o terço de participação, a UNE 
decretou uma greve geral nacional, de amplitude inusitada até então, pois 
chegou, a certa altura, a paralisar a maior parte das 40 universidades 
brasileiras da época (23 federais, 14 particulares e três estaduais), além de 
ser pontilhada de grandes manifestações públicas, entre elas a ocupação, 
pelos universitários do Rio, do Ministério da Educação, de onde só foram 
desalojados com a intervenção da Polícia do Exército. (POERNER, 2004, 
p. 180).  

 

Durante toda a sua história houve muitas tentativas de paralisar as ações dos 

estudantes organizados, o regime ditatorial implantado no Brasil em 1964 investiu, 

vigorosamente, na tentativa de obstruir o movimento estudantil. Para tanto, instituiu 

Decretos suspendendo as atividades políticas da UNE, deslegitimando a entidade.   

A Lei n. 4.46412 de 1964, mais conhecida como a Lei Suplicy de Lacerda por ser 

este o nome do Ministro da Educação no momento que a instituiu, ela revoga a Lei 4.105 

de 1942 que reconheceu a União Nacional dos Estudantes como entidade 

representativa dos estudantes brasileiros. Segundo Poerner (2004, p.212)   

A lei visou, especialmente, à extinção do movimento estudantil. Para 
acabar com a participação política, a lei procurou destruir a autonomia e a 
representatividade do movimento, deformando as suas entidades em todos 
os escalões, ao transformá-las em meros apêndices do Ministério da 
Educação, dele dependentes quanto a verbas e orientação.   

 
Dessa forma, o Estado ditador tentou silenciar o movimento dos estudantes que 

historicamente reivindica as causas estudantis, tanto de cunho ideológico, como de 

engajamento político, desempenhando um papel mobilizador da massa estudantil, esse 
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movimento confrontava o Estado, que se sente ameaçado, aguçando o desejo de 

paralisar as ações do movimento estudantil no contexto político universitário 

brasileiro. A grande ocasião de destaque do movimento ficou conhecida pela passeata 

dos 100 mil, em 1968. O movimento conseguiu organizar e colocar as ruas do Brasil 

cem mil pessoas. Além do mais, essa capacidade de organizar e fazer a histórica 

resistência através da União Nacional dos Estudantes, como a maior representação 

estudantil, é por sua vez, a maior expressão política e ideológica da classe 

estudantil.  Palavezzini, (2010, p. 8) concorda que:  

Nesse contexto, a participação do movimento estudantil, por intermédio da 
UNE, se intensificava. Contudo, a Lei Suplicy Lacerda passou a 
regulamentar a participação e a organização do movimento estudantil. Já 
o Decreto nº 57.634, de14 de janeiro de 19649, determinou a ilegalidade 
da UNE, pois ela era considerada foco de deliberação de ideias 
subversivas. Estudantes foram exilados, detidos e torturados, sob a 
acusação de conspirarem contra a ordem estabelecida pelo novo regime 
do Brasil.   

 

A Lei Suplicy de Lacerda coloca UNE subordinada ao Ministério da Educação, 

retirando sua autonomia, a representatividade perante os estudantes, e a liberdade 

expressão. A Lei estabelece os Diretórios Acadêmicos, Diretório Central de 

Estudantes, Diretório Estadual de Estudantes e Diretório Nacional de Estudantes esse 

último ficaria sediado em Brasília, uma tentativa de institucionalizar o movimento 

estudantil, essa entidade substituiu a UNE, que no mesmo ano foi posta na ilegalidade. 

Durante esse logo período de perseguição a UNE teve vários líderes preso, exilado e 

desaparecido.   

  A legalidade da UNE, foi revogada em 1964, durante a Ditadura Militar, voltando 

a ser reconhecida após a redemocratização do país, na segunda metade da década de 

1980, a Lei n. 7.395 de 1985, sancionada pelo presidente José Sarney, isso posto a 

UNE, volta oficialmente a ter seus direitos políticos legitimado pelo Estado, sendo 

novamente reconhecida como a entidade máxima de representatividade dos estudantes 

universitário do Brasil. Como demarca o artigo 1º A União Nacional dos Estudantes, 

criada em 1937, é entidade representativa do conjunto dos estudantes das Instituições 

de Ensino Superior existentes no País. Isto posto, essa Lei determina a revogação da 

ilegalidade posta a essa entidade durante a Ditadura Militar.    

O Movimento Estudantil é uma organização política que atua principalmente no 

âmbito das instituições educacional, formada exclusivamente por estudantes que busca 
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a efetivação dos direitos a educação. Sendo assim tem legitimidade para tratar 

das reivindicações dos discentes brasileiros. Portanto, apresentamos a importância do 

Movimento dos Estudantes, que não esteve alheio aos acontecimentos históricos do 

País, que muitas vezes se confundiu com a sua própria história e lutas por ideais, 

convictos do poder de transformação social, atreves do engajamento político. E dessa 

forma, segue na contramão das reformas neoliberais que avança nos direitos da classe 

trabalhadora, no sucateamento das instituições públicas em detrimento das instituições 

privadas. Com relação ao ensino superior houve ampliação das faculdades particulares, 

a disseminação do Ensino à Distância, e a gradativa desvalorização do ensino público.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este é o cenário que se encontra hoje o movimento estudantil brasileiro, na luta 

pela manutenção de uma universidade pública gratuita de qualidade, com políticas 

voltadas para permanecia dos estudantes socialmente vulnerável, que a partir 

do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), estão cada vez mais adentrando as universidades e 

necessitando de ações que garantam sua formação no ensino superior. A história nos 

mostra como esse movimento constituiu força ao colocar em choque as tensões latentes 

da nossa sociedade, e ao longo dos anos adquiriu e demarcou seu espaço nas lutas 

sociais, a exemplo do mais recente episódio, as grandes mobilizações que eclodiram 

por todo o Brasil em junho 2013. O movimento estudantil é a mais clara expressão do 

movimento popular, cidadãos que vão as ruas em busca de melhorias para toda 

sociedade brasileira.   
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