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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar o processo de patrimonialização da União Nacional dos 
Estudantes, promovido na articulação de memória e reparação, mobilizando elementos do 
passado da instituição, especialmente os eventos ocorridos no antigo prédio de sua sede, no 
presente momento conhecido como “terreno da UNE”, na Praia do Flamengo, 132. Tem como 
objetivo entender como os militantes, no quadro geral de busca por reverter um processo de 
esvaziamento de capital político da instituição, promovem a reconversão de seu capital 
simbólico, mais amplo, em capital político, mais específico, potencializando-a novamente no 
campo político. Decorrente disso se identifica um processo a que foi 
nomeado patrimonialização da UNE, ou seja, a ação de reconhecê-la como elemento 
pertencente à retórica do patrimônio cultural brasileiro. Buscou-se adotar uma abordagem 
diacrônica e sincrônica. No primeiro momento, foi preciso dar conta das ações da entidade 
estudantil, que tiveram lugar no "prédio da UNE", ao longo do tempo para, posteriormente, 
perscrutar as maneiras como estes atos do passado foram recuperados e instrumentalizados no 
jogo político do presente. Foram analisados, primeiramente, os atos legais que envolveram o 
prédio/terreno, a fim de reconstruir uma história para a atuação da UNE naquele espaço. A 
partir desta se procurou entender os usos deste passado pelos agentes do presente, promovidos 
por meio da realização de projetos culturais e do processo de elaboração e instituição da Lei 
12.260/2010, que reconhece a responsabilidade do Estado pelos atos ocorridos no prédio da 
Praia do Flamengo durante o regime militar e indeniza a instituição como forma de reparação. 
Assim, é na imbricação dos campos da política e da cultura que se desenvolve o processo que 
neste trabalho se procurou investigar. 

Palavras – chave: UNE, memória, usos do passado, política, produção cultural. 



ABSTRACT 

This work aims to analyze the process of “patrimonializacao da Uniao Nacional dos Estudantes” 
promoted in the articulation of memory and amends, summon elements of the institution past, 
especially events occurred in the old building where toke place their headquarter, in the present 
knew as “UNE land”, at Praia do Flamengo, 132. Its objective is understand how the militants, 
in the general frame of their search to revert a lack of institutional political capital, promote the 
reconversion of UNE symbolic capital, more ample, in political capital, more specific, 
powerfully the institution in the political arena again. Decurrently of that, I identified a process 
named patrimonialização da UNE, that is, an action to make the UNE recognized as part of the 
Brazilian heritage rhetorical. I search to adopt both, a diachronic and sinchronic method. At the 
first time, was necessary to contemplate the student institution actions were toke place in the 
UNE building throughout the time to later investigate the ways how this past acts were recouped 
and used in the present political arena. Firstly the legal acts evolving the building - land were 
analyzed towards to reconstruct one history to the UNE action in that place. Leave of it, I 
searched understand the usage of this past by the present agents promoted by the realization of 
cultural projects and in the process of elaboration and institution of the Law 12.260/2010, which 
recognize the State responsibility to the acts occurred in the Praia do Flamengo building during 
the military regime indemnify institution as amend. So, is in the joint of the both camps, the 
politic and the culture that developed the process which in this work I searched to investigate. 

 

Key-words: UNE, memory, usages of the past, politic, cultural production. 
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Introdução 
 

 

No ano de 2006, fui convidada para trabalhar na equipe de produção da 5ª Bienal 

de Arte e Cultura da UNE. O convite não foi por acaso, fui militante do movimento 

estudantil secundarista, membro da União da Juventude Socialista, entre 2000 e 2002, 

ano em que iniciei o curso de bacharelado em Produção Cultural, na Universidade 

Federal Fluminense, e, portanto, abandonei as atividades militantes. O fato de ter 

mantido relações com militantes do movimento estudantil, em especial os membros da 

UJS, casado com a atuação profissional que iniciava na época resultou no convite para 

que eu coordenasse o Espaço CUCA, lugar na programação geral do evento destinado às 

apresentações das atividades do Circuito Universitário de Cultura e Arte. Este Circuito 

era composto, na época, por uma rede de 11 Centros Universitários de Cultura e Arte¸ 

sendo 10 destes centros participantes do Programa Cultura Viva1 como Pontos de 

Cultura. 

A 5ª Bienal de Arte e Cultura da UNE aconteceu no Rio de Janeiro, em janeiro 

de 2007. Além de coordenar o Espaço CUCA, trabalhei na produção da Culturata, uma 

passeata que tradicionalmente encerra as Bienais da UNE. A Culturata da 5ª Bienal saiu 

da Praça da Lapa, onde ocorria o evento, e se encerrou no terreno da Praia do Flamengo, 

132. O terreno abrigava um estacionamento clandestino, que naquela data havia sido 

lacrado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e ocupado pelos estudantes. 

A ocupação não foi aleatória. Naquele local existiu, até 1980, o prédio que 

abrigou a “sede da UNE” entre 1942 e 1964. Desde a instauração do Regime Militar até 

o ano de 2007, a entidade ficou impedida de utilizar o espaço, como “prédio” ou como 

“terreno”, e aquela ocupação significou, em termos dos agentes, a “volta” da UNE para 

“casa”.    

Logo após o evento, no mesmo ano, fui convidada a ser coordenadora de 

produção do CUCA da UNE/RJ, um dos Pontos de Cultura da UNE, que fora instalado, 

desde a invasão, no “terreno da UNE”, como passou a ser chamado o nº 132 da Praia do 

Flamengo. Meu trabalho era de dar suporte técnico às atividades realizadas pelo CUCA 

e pela UNE, em virtude do que trabalhei na equipe que produziu diversas 

comemorações que ocorreram ao logo daquele ano.  

                                                 
1 Programa da Secretaria de Cidadania Cultural, do Ministério da Cultura que firma convênios com 
organizações da sociedade civil para desenvolvimento de projetos culturais. 
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Neste mesmo período, estava terminando a graduação em Produção Cultural e 

foi quando tive os primeiros contatos com os estudos sobre memória e suas relações 

com a historiografia. Fui motivada em especial pela bibliografia da seleção para o 

mestrado do CPDOC e por ter sido, na graduação, incentivada a sempre aliar trabalho 

técnico da produção cultural ao trabalho reflexivo, em razão do que pude reconhecer 

aquele como um objeto sobre o qual era necessário me debruçar. 

Em um primeiro momento, o objetivo era investigar como a memória do 

incêndio ocorrido no prédio em 1964, momento em que a entidade foi expulsa do local, 

servia como um elemento articulador da identidade do movimento estudantil nos dias 

presentes. Com o início dos trabalhos na orientação, da leitura das fontes e após cursar 

as disciplinas do mestrado, o foco do trabalho ampliou-se. Percebi ser importante 

investigar como, mais que articuladora desta identidade, a memória do incêndio, tanto 

quanto de diversos outros eventos ocorridos naquele espaço, era utilizada em um 

processo no qual os militantes da UNE estavam preocupados em dar respostas à nova 

realidade que os cercava; ou, buscando novas formas de agir na esfera pública.  

Esta busca ocorria no contexto em que, por um lado, se proliferava a 

caracterização da experiência contemporânea da entidade como em crise e por outro, se 

iniciava um esforço por diversificar as possibilidades de atuação da UNE. Esta crise é 

identificada, desde fins da década de 1980, como um processo de esvaziamento tanto de 

estudantes, que lhe conferiam representatividade ao se organizarem politicamente em 

torno dela, quanto, mais recentemente, de algumas forças políticas concorrentes, que 

faziam dela um espaço de disputa, mas, ao mesmo tempo, reforçavam o “pacto” de 

depositar na entidade credibilidade, atribuindo-lhe, assim, legitimidade.  

Esvaindo-se gradativamente de seu capital político acumulado ao longo de sua 

história e potencializado no período de resistência ao Regime Militar, que fazia dela um 

dos mais importantes atores da política nacional até a década de 1980, seus militantes 

passaram, então, a recorrer aos meios mais diversos para re-capitalizar a instituição, 

reinventando sua atuação na nova realidade.  

Neste processo surgiu, entre outras inovações, uma preocupação em sistematizar 

a memória e escrever uma história para a UNE e, posteriormente, a instrumentalização 

do seu passado para uso no jogo político do presente. E, decorrentes desta nova ação, 

foram sendo promovidas diversas atividades que, aos poucos, davam contorno ao que 

aqui é tratado como patrimonialização da UNE.  
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Constatei a existência de um conjunto peculiar de ações desenvolvidas em nome 

da entidade que trabalhavam no sentido de escrever a memória da instituição inserindo-

a na memória coletiva nacional, de tornar significativos seus elementos não somente 

para o grupo social que se reúne em torno dela, mas para toda a nação. Isso implicou em 

articular uma retórica que estabelecia uma versão para seu passado – tratada pelos 

agentes não como uma versão e sim a versão oficial da história da UNE – elegendo 

determinados momentos deste passado para serem rememorados.  Analisar as ações da 

UNE que tem como objeto principal o terreno da Praia do Flamengo, 132 deixa, 

sobretudo, claro este procedimento.  

Este trabalho passou, então, a ter como um de seus objetivos entender como os 

militantes, no quadro geral de busca por reverter um processo de esvaziamento de 

capital político da instituição, promovem a reconversão de seu capital simbólico, mais 

geral, acumulado em capital político, mais específico, potencializando-a novamente no 

campo político. Decorrente disso se identifica um processo a que foi nomeado 

patrimonialização da UNE, ou seja, a ação de reconhecê-la como elemento pertencente 

à retórica do patrimônio cultural brasileiro tendo como foco o terreno da Praia do 

Flamengo, 132. Em complemento a análise deste processo, procurou-se, também, reunir 

elementos que tornassem possível relativizar a construção desta memória oficial, 

entendendo-a como um recorte do real, uma elaboração.  

Chama atenção que as ações estabelecidas pelos militantes para reverter a perda 

de capital político da instituição e manter sua visibilidade na cena pública tenha sido 

justamente no campo da memória e não se pode entender este como um movimento 

unicamente da instituição. Conforme aponta Andreas Huyssen, a partir dos anos 1980, a 

memória emergiu como uma preocupação central nas sociedades ocidentais. Esta 

constatação marca um “deslocamento na experiência e na sensibilidade do tempo” 

(Huyssen, 2000: 9). Há um retorno ao passado, que “contrasta totalmente com o 

privilégio dado ao futuro que tanto caracterizou as primeiras décadas da modernidade 

do século XX” (Huyssen, 2000: 9). A sociedade contemporânea passa, então, a ter como 

foco o “passado presente” e não mais o “futuro presente”, como no início do século XX.  

O que o autor esclarece é importante para compreender as “condições de 

possibilidades” (Koselleck, 2006) em que se insere o objeto aqui estudado. Os diversos 

“discursos de memória de novo tipo” (Huyssen, 2000: 10) surgidos após a 

descolonização, nos anos 1960, bem como todos os fenômenos políticos e de mercado 

em que a memória está no centro de sua produção, são as diversas experiências que 
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garantem as possibilidades, financeiras e políticas, da existência de empreendimentos 

como o que é promovido em torno da UNE. O debate neste campo tem se concentrado 

“nas condições de produção e nos efeitos sociais de discursos e práticas que tomam a 

memória como objeto a partir do qual se definem “deveres” e „direitos.‟” (Heymann, 

2009: 6). 

Assim, as ações de Organizações Não-Governamentais desenvolvidas em 

favelas com o intuito de transformar o conjunto de representações negativas empregadas 

àqueles lugares, de ferroviaristas (Cf. Matos, 2010) empenhados na preservação de 

patrimônios das estradas de ferro após a privatização destas, de sindicalistas em busca 

de reconstruir a identidade dos membros de sua base social, bem como de militantes do 

movimento estudantil empenhados em capitalizar novamente a instituição que os 

representa, todas estas se utilizando da memória como ferramenta, apesar das diferenças 

que guardam entre si no que se refere às formas de proceder este trabalho, são alguns 

exemplos que configuram a realidade em que a memória assumiu um importante lugar 

de construção de demandas e disputa política, articulando especialmente a categoria 

patrimônio cultural.2 

O entendimento que aqui se faz de patrimônio cultural é o que o caracteriza 

como um “gênero de discurso”, especificamente, um discurso que constrói uma 

representação alegórica do que se pretende que venha a ser a nação. No artigo 

Monumentalidade e cotidiano: os patrimônios culturais como gêneros de discurso 

(Gonçalves, 2002), José Reginaldo Gonçalves sugere que abordar o patrimônio cultural 

como gênero de discurso signifique adotar este não apenas como fala, mas, como 

enunciado que parte de um autor em resposta a um enunciado anterior; que, por si já era, 

também, uma resposta; gerando uma cadeia interminável (idem: 109). Sob este ponto de 

vista, os discursos são modalidades de expressão escrita ou oral, que partem de um 

autor posicionado (individual ou coletivo) e se dirigem e respondem a outros discursos. 

(idem: 111)  

Sua argumentação permite perceber que os patrimônios culturais são 

constituídos discursivamente, atribuindo importância aos elementos que os compõem 

que estão para além de seus valores de uso em si. Esta discursividade é o que institui a 

classificação dos elementos do patrimônio cultural como tais. Porém, o autor está 
                                                 
2 Sobre ações de ONGs nas favelas do Rio de Janeiro que têm como foco o trabalho com a memória 
destes lugares, ver: Grynszpan e Pandolfi, 2007. Para análise da ação das entidades de preservação 
ferroviária, ver Matos, 2010. Sobre o trabalho com memória realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC e pelo Sindicato dos Petroleiros – Sindipetro, ver: Santana e Pimenta, 2009. 
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interessado no discurso não como seu sentido formal estabelece; “como gramática, 

sintaxe, léxico”; mas, concentrado nas visões de mundo a que estão ligados. Refere-se, 

portanto, às concepções de patrimônio cultural, tanto quanto a noções como tempo, 

espaço e subjetividade ligados àquelas. Fazendo recurso à teoria de Mikhail Bakhtin, 

estabelece o patrimônio cultural, na medida em que o define como gênero de discurso, 

como “campo de percepção valorizada, um modo de representar o mundo” (Bakhtin 

apud Gonçalves, 2002: 112).  

Desta maneira, o investimento será de mapear, no discurso-ação dos militantes, 

elementos que projetam a instituição à categoria de pensamento patrimônio cultural, 

consolidando seu passado como legítimo, com base em que demandam reparação 

política. Esta é uma operação retórica, é a construção de um discurso sobre a UNE cujos 

mecanismos de elaboração e enunciação é preciso investigar. Assim, compreender como 

os militantes da UNE operam elementos componentes desta categoria, consolidando a 

narrativa que ressalta a importância de sua atuação para o país, bem como busca seu 

reconhecimento como agredida pelo Regime Militar, portanto, habilitada a ser reparada 

pelos fatos ocorridos no período. 

  O que há de específico no caso da patrimonialização da UNE é que, ainda que 

o prédio tenha um papel destacado na narrativa que e na performance que dão 

fundamento a este processo, não é o espaço físico, através de sua reconstrução ou a 

demarcação de sua ausência, que se busca tornar patrimônio cultural e sim a própria 

instituição.  

Ressalte-se que o edifício foi alvo de destruição; aquilo que é mais temido e e 

em razão do que as políticas de preservação foram desenvolvidas. A discussão 

articulada por José Reginaldo Gonçalves no livro A retórica da perda (1996) esclarece 

como a iminência da destruição faz parte da retórica que estabelece determinados 

elementos como “patrimônios”. Ela está no fundamento dos discursos que defendem a 

preservação, mesmo quando estes estão obedecendo a lógicas intelectuais distintas. O 

fato de ter sido alvo de investimentos tão violentos contribui para preencher a entidade, 

contemporaneamente, de significação.  

José Reginaldo Gonçalves identifica, ainda, nestes discursos do patrimônio 

cultural, uma concepção moderna de história como um processo inexorável de 

destruição. Esta concepção explica o pavor da perda, caracterizada, portanto, como algo 

que lhes é totalmente externo, uma violência. Este processo “inexorável” torna 

transitórios e fragmentados os valores e objetos de referência das identidades e, para 
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agir contra isso, é necessário apropriar-se. Ou seja, lançar fora do discurso do 

patrimônio cultural a transitoriedade e fragmentação para garantir a ele, e às categorias 

que dele decorrem, certas noções de unidade, identidade e integridade. Estas noções são 

construídas, entretanto, na elaboração discursiva, elas aparecem como elementos 

essenciais e naturalizados do patrimônio.  

É possível perceber esta concepção de história e empenho por integridade 

discursiva no ato de escrever a história legítima da UNE. É o conjunto de experiências 

que se desenrolam naquele prédio que dão à instituição o direito à proteção, 

materializado no pedido de reparação do Estado pelos atos cometidos contra a 

instituição durante o Regime Militar. Narra-se, portanto, como patrimônio “cotidiano” 

que, segundo José Reginaldo Gonçalves, tem como ponto de referência básico a 

experiência pessoal e coletiva dos diversos grupos e categorias sociais em sua vida 

cotidiana (Gonçalves, 2002: 119). 

Trata-se, então, de entender como os agentes, em nome da instituição, operam 

certos elementos e procedimentos que compõem e efetivam a categoria patrimônio 

cultural para consolidar uma narrativa que ao mesmo tempo constrói seu lugar de 

agredida por determinado regime de governo e legitima seu lugar de demandante, 

portanto, passível de ser reparado pelos acontecimentos ocorridos durante este período. 

O empenho em estabelecer a narrativa de sua memória e uma escrita oficial para sua 

história está fundado no desejo de projetar sua representação para o restante da 

sociedade como portador autorizado de um passado legitimado de atuação política. E é 

baseada nesse passado que pode reivindicar reparação pela perseguição promovida 

contra ela pela ditadura militar. 

Uma importante operação no processo de constituição de patrimônios, que, em 

seu sentido moderno, “podem ser interpretados como coleções de objetos móveis e 

imóveis, apropriados e expostos por determinados grupos sociais” (Gonçalves, 2009: 

22) é o “colecionamento”. Esta concepção passou a abarcar, mais recentemente, o 

patrimônio “chamado de imaterial ou intangível, [que] refere-se a lugares, festas, 

religiões, formas de medicina popular, música, dança, culinárias, técnicas e outras 

manifestações.” (Oliveira, 2008: 131) 

Parti, então, para a reflexão sobre que tipo de “colecionamento” os agentes 

operaram para compreender quais os procedimentos realizados para constituir o 

discurso que coloca a UNE enquanto elemento pertencente à retórica do patrimônio 

cultural brasileiro.  
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Tendo em mente que é o ponto de vista de uma valorização das práticas sociais 

que permite aos agentes pensarem a UNE como um elemento que pertence à categoria 

do patrimônio cultural, o que se propõe, então, é entender o conjunto de experiências 

políticas da instituição como uma coleção. Os fatos de sua história são reificados, 

apropriados pelos militantes do presente e apresentados em exposição ao público, 

depois da devida seleção. Este é um duplo movimento: de constituir seu próprio 

patrimônio institucional elaborando a coleção de seu passado e buscando afirmar-se, a 

partir deste e através da mobilização de seu capital social e político, como patrimônio 

cultural de toda a nação.  

Este colecionamento se efetiva na constituição de acervos documentais e orais 

pelo projeto Memória do Movimento Estudantil, desenvolvido entre os anos de 2004 e 

2007. A preocupação em arquivar, ainda que a posteriori, documentos e objetos que 

registram fatos da história da instituição sob o rótulo generalista de história do 

movimento estudantil simboliza como esta era uma ação carregada de “desejo de 

arquivo” (Artières apud Heymann, 2009), que, segundo Luciana Heymann,  

 

aponta não apenas para a multiplicação e uma especialização de 

locais de arquivamento, alterando a paisagem arquivística, como 

também para uma nova relação da sociedade com os arquivos, uma 

relação que, doravante, não envolve apenas historiadores e 

arquivistas, mas sinaliza para uma inserção maior do mundo dos 

arquivos na cena social. (Heymann, 2009: 8) 

   

Será preciso investigar, também, de que lugar no espaço social estes agentes 

efetivam a patrimonialização da UNE. Os militantes estabelecem esta narrativa da 

memória e da história oficial da instituição a partir de movimentações no campo político 

e no campo cultural, com a mobilização de agentes legitimados, em virtude do que ela 

passa a ser reconhecida como patrimônio.  

Campo, para Pierre Bourdieu, é “entendido ao mesmo tempo como campo de 

forças e campo de luta.” (Bourdieu, 2005: 163-4). O autor explica que é preciso levar 

em consideração que os acontecimentos do campo político têm, neles mesmos, 

autonomia e eficácia. Ele assegura que não procura tomar a política como “uma espécie 

de manifestação epifenomênica das forças econômicas e sociais de que os atores 

políticos seriam, de certo modo, os títeres.” (Idem: 175) Isto porque, não perceber o 
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campo político segundo sua própria lógica seria “ignorar a eficácia propriamente 

simbólica da representação e da crença mobilizadora que ela suscita pela força da 

objetivação” (Idem, idem).  

Falando sobre o sistema de crenças de que é composto o campo político, 

Bourdieu esclarece as componentes do capital de que o campo é preenchido. 

 
“O capital político é uma forma de capital simbólico, crédito 

firmado na crença e no reconhecimento ou, mais precisamente, nas 

inúmeras operações de crédito pelas quais os agentes conferem a 

uma pessoa – ou a um objeto – os próprios poderes que eles 

reconhecem.” (Idem: 188) 

 
 Na economia das crenças e reconhecimentos, nas operações de crédito de 

capital político, se concretizam as dinâmicas do jogo político. É preciso, então, 

compreender o capital político como um tipo de capital simbólico que os agentes 

envolvidos manipulam como uma  

 
força objetiva que pode ser objetivada nas coisas (e, em particular, 

em tudo o que faz a simbólica do poder, tronos, cetros e coroas), 

produto de atos subjetivos de reconhecimento e que, enquanto 

crédito e credibilidade, só existe na representação e pela 

representação, na confiança e pela confiança, na crença e pela 

crença, na obediência e pela obediência. (Idem, idem) 

 
  Assim podemos compreender que dinâmicas são subjacentes aos fazeres da 

política. Percebemos também que não há somente um tipo de capital político em jogo 

nestas disputas. O capital pessoal, da “notoriedade” e da “popularidade” trata do que diz 

respeito à reputação e à trajetória individual.  

Ao contrário do capital pessoal, o capital da autoridade política que é detido pela 

instituição, não “desaparece com a pessoa” (idem: 191) como o primeiro. Bourdieu 

afirma ainda que a “delegação do capital político pressupõe a objetivação deste capital 

em instituições permanentes, a sua materialização em „máquinas‟ políticas, em postos e 

instrumentos de mobilização e sua reprodução contínua por mecanismos e estratégias” 

(Idem: 194). 
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A cultura e a política são campos autônomos, que contam com procedimentos 

próprios e agentes especializados para produzir sua eficácia. Porém, no caso em análise, 

é na intersecção entre os dois que operam os agentes. Assim, para movimentar uma 

antiga instituição, que vinha perdendo parte do capital político acumulado ao longo de 

sua história, os agentes lançaram mão de instrumentos da cultura, especialmente do 

campo do patrimônio, se apropriaram de formas de fazer e profissionais daquele campo 

para, promovendo uma estratégia de reconversão, capitalizar novamente a instituição no 

campo político. 

  Segundo Pierre Bourdieu,  

 

compreender a génese social de um campo, e apreender do jogo de 

linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em 

jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao 

absurdo do arbitrário e do não-motivado os actos dos produtores e 

as obras por eles produzidas e não, como geralmente se julga, 

reduzir ou destruir. (Bourdieu, 2005: 69) 

 

Adotando sua formulação, era preciso, então, analisar como os militantes 

jogam, no novo contexto, entendendo seus atos, suas “coisas materiais e simbólicas”, 

como os acervos do projeto Memória do Movimento Estudantil, ou, sua história, 

colecionada e reproduzida nos bens culturais que produz, como ações motivadas.  

Esta análise requer uma abordagem ao mesmo tempo diacrônica e sincrônica. 

Por um lado, é preciso compreender como a ação política dos militantes da UNE, nas 

diversas épocas, imprimiram determinada marca ao espaço da Praia do Flamengo, 132. 

Desta forma, como será visto, apesar de o prédio não ter deixado de pertencer ao 

governo federal até os anos 1990, é como prédio da UNE que aquele espaço, mesmo 

depois de ter deixado de existir a edificação que o identifica, vai ser reconhecido como 

histórico. Porém, não é simplesmente a ação passada que transforma aquele espaço no 

que ele é. Talvez mais importante seja compreender que é a ação contemporânea dos 

novos militantes, herdeiros desta trajetória, que recupera, seleciona e organiza os feitos 

que devem ser lembrados e, com isso, reafirmam e consolidam determinada 

performance da instituição no espaço público. 

Seguindo este pressuposto, esta dissertação se organiza em três capítulos, 

buscando dar conta de três temas que, articulados, pretendem responder à seguinte 
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questão: quais são e como são promovidos os empreendimentos institucionais da UNE 

que, na reconversão de seu capital cultural em capital político e tendo como pano de 

fundo os acontecimentos envolvendo o espaço na Praia do Flamengo, 132, buscam 

projetá-la como patrimônio cultural brasileiro?  

O primeiro tema, desenvolvido no capítulo I, foi desenvolvido com o objetivo de 

compreender a experiência dos militantes da UNE no terreno da Praia do Flamengo ao 

longo da segunda metade do século XX. O capítulo II objetiva dar conta do processo 

institucional de resgate da memória da entidade, materializado pela criação do projeto 

Memória do Movimento Estudantil. No último capítulo é problematizado o terceiro 

tema – o processo de reparação política à entidade, consolidado pela elaboração do 

Projeto de Lei 3931/2008. 

No primeiro capítulo se busca mostrar as dinâmicas políticas que envolveram o 

prédio da Praia do Flamengo, 132, conferindo especial atenção aos fatos que envolviam 

a sua ocupação pela UNE. Assim, procurou-se no texto tornar claras as tensões entre 

Sociedade Germânia, que construiu e foi a primeira proprietária do prédio, com o 

governo federal em razão da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo 

tempo, foi preciso investigar as dinâmicas políticas da própria UNE, suas relações com 

o Estado Novo e seu posicionamento diante da Guerra para compreender que caminhos 

a levaram a ocupar o prédio. Os movimentos e mudanças na política nacional, bem 

como na política da instituição entre 1945 e 1964 foram importantes para entender as 

motivações que possibilitaram o incêndio do prédio, efetuado na madrugada de 31 de 

março para 1º de abril de 1964. Posteriormente, a UNE seria impedida de ocupar o 

local, o que somente voltaria a ocorrer no ano de 2007. Assim, longe de ambicionar dar 

conta de toda a história política da instituição entre 1942 e 2007, o que se procurou foi 

esclarecer determinadas dinâmicas e disputas que tiveram o outrora prédio, hoje terreno, 

da Praia do Flamengo, 132, como objeto. Neste capítulo, foram utilizadas como fontes a 

documentação obtida junto à Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério do 

Planejamento – SPU/MP, Decretos-Lei, Projetos de Lei, Leis e Portarias Ministeriais 

que estabeleceram as sucessivas destinações de uso do prédio, bem como sua venda à 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio – em 1980 para 

posteriormente ser novamente comprado pelo governo federal e doado à UNE. Também 
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foram utilizados depoimentos orais concedidos ao projeto Memória do Movimento 

Estudantil, entrevistas concedidas a mim e notícias de jornal.3  

Para compreender as ações subseqüentes dos militantes da UNE que 

consolidaram sua estratégia de patrimonialização, foi preciso deter-se, primeiro, em 

uma ação específica da UNE que, apesar de não ter, na visão dos agentes, relações 

estreitas com o processo que envolveu, posteriormente, o terreno, contribuiu de forma 

elementar para este processo. Desta forma, o segundo capítulo tratará da sistematização 

e institucionalização de uma memória oficial da UNE como capital político e tem como 

objeto específico o projeto Memória do Movimento Estudantil. Desenvolvido em 

parceria pela Fundação Roberto Marinho, a UNE e a Petrobras, o projeto tinha como 

objetivo organizar a memória do movimento estudantil, recolhendo e catalogando 

documentos, produzindo bibliografia e tomando depoimentos de ex-militantes. Surgiu 

no ano de 2004, no contexto das demandas por diversificação do movimento estudantil, 

associado à crescente crítica de crise de representatividade pela qual o movimento 

estaria passando.  

A investigação deste processo foi realizada através da análise dos agentes 

responsáveis por ele, bem como das maneiras de proceder este resgate de memória e os 

mecanismos utilizados que a vinculavam ao conjunto do patrimônio cultural brasileiro. 

Atentando ao fato de que a UNE é uma instituição essencialmente política, foi preciso 

levar em conta as dinâmicas e os instrumentos do campo político de que lançaram mão 

os agentes para concluir seus objetivos. Buscamos, ainda, identificar os pontos de sua 

ação que se ligam às estratégias de patrimonialização da entidade, em especial na 

articulação de símbolos da identidade nacional que procuram projetar a representação 

da instituição para além da fronteiras que delimitam sua própria identidade e no 

acúmulo e disponibilização de acervos orais e documentais. 

O terceiro capítulo se voltará especificamente para os acontecimentos recentes 

envolvendo o “terreno da UNE” nos anos de 2007 e 2008, cujo elemento central foi o 

tema da reparação à entidade e a reconfiguração dos procedimentos que efetivaram a 

estratégia de patrimonialização da entidade. Ao analisar como movimentos contíguos; e 

não conseqüentes; a elaboração e execução do Memória do Movimento Estudantil e a 

promoção da demanda por reparação política pelos militantes, percebemos um 

deslocamento de foco nas estratégias de uso do passado da UNE e uma reconfiguração 

                                                 
3 O detalhamento e tipologia das fontes utilizadas em toda a dissertação estão disponibilizados no item 
“Arquivos e Fontes”. 



22 
 

da estratégia de patrimonialização da entidade, localizada na ideia de memória com que 

seus agentes lidaram nos dois diferentes momentos. Concretiza-se, na passagem do 

projeto Memória do Movimento Estudantil para o processo de reparação da instituição, 

uma modificação na significação desta memória como objeto de resgate para uma ideia 

de memória como objeto de direito e, aqui, a patrimonialização da entidade passa a ser 

vista nas categorias que estabelecem para sua experiência e interação que mantém com 

a instituição responsável preservação do patrimônio cultural brasileiro. Neste segundo 

momento, os historiadores e jornalistas deixam o papel central na arquitetura da 

memória da UNE. Ainda que continuem atuando, assumem a condição de artífices e 

divulgadores da memória da UNE os próprios militantes, os técnicos do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, os políticos dos grupos dirigentes e 

os juízes. Esta demanda por reparação apresentada pela UNE, objeto de reflexão do 

terceiro capítulo, é uma construção em três eixos: no campo político, no campo jurídico 

e no campo cultural, que operam catalisando e legitimando uns aos outros. 

Foi preciso, portanto, compreender esta demanda por reparação como um 

processo mais amplo que se iniciou com a “retomada” do terreno; ocorrida em 1º de 

fevereiro de 2007 com o movimento UNE de volta para casa, momento em que os 

militantes invadiram e permaneceram acampados no espaço pelos três meses que se 

seguiram; passou pela “ocupação” do espaço; motivação identificada em diversas ações 

ocorridas durante o acampamento no local, mas que aqui foi analisada especificamente 

a partir da exposição de nome Praia do Flamengo, 132, realizada no local e que contou 

com patrocínio e promoção do IPHAN; e, finalmente, culminou com a elaboração do 

Projeto de Lei 3931/2008, que ganhou a alcunha de PL da Reconstrução. Tendo como 

objetivo reconhecer a responsabilidade do Estado na destruição de sua sede, em 1964, o 

Projeto de Lei objetiva reparar a instituição com indenização. No quadro geral da gestão 

dos passados sensíveis gerados pela Ditadura Militar no Brasil, o PL da Reconstrução 

guarda algumas peculiaridades. Os dispositivos criados para este fim, a Lei de Anistia e 

seus dois instrumentos, a Comissão de Mortos e Desaparecidos e a Comissão de 

Anistia, tratam do tema na esfera individual. Portanto, o projeto que repara a UNE se 

tornou o primeiro instrumento que repara uma instituição, deslocando, portanto, o 

debate da esfera dos atos do Estado contra os indivíduos para a esfera institucional.  O 

projeto é uma mensagem do Executivo ao Congresso, assinada pelos ministros da 

Justiça; Tarso Genro; da Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Dulci, da 

Educação, Fernando Hadadd, além do Secretário Especial dos Direitos Humanos, Paulo 
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Vannuchi e, após tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foi 

sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 24 de junho de 2010. 

O esforço que aqui se promoverá é o de entender os aspectos institucionais da 

construção e instrumentalização da memória e da história da UNE, de sua 

institucionalização em capital político e decorrente patrimonialização da entidade. Para 

dar conta deste empreendimento, optou-se por privilegiar a análise das dinâmicas e 

procedimentos efetuados pelos agentes autorizados a agir e falar em nome da 

instituição, o que seria importante confrontar com versões diferentes para os fatos 

colecionados pela UNE neste processo. Entretanto, os limites, especialmente os do 

tempo, impostos a este trabalho impediram o aprofundamento da análise sobre as 

disputas inerentes a esta operação.  
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Capítulo I – Praia do Flamengo, 132: uma história para a UNE 

 

Data de 1900 o registro mais antigo encontrado do sítio 132 da Praia do Flamengo. 

O terreno, de propriedade de Luiza de Almeida Leite e Silva, acabava de ser adquirido pela 

Sociedade Germânia, de acordo com a escritura de compra e venda lavrada em 27 de agosto 

de 1900.1  

A Sociedade foi fundada em 1821 e reconhecida pelo Imperador Pedro II através do 

decreto 2698, de 6 de setembro de 1826. Nos anos iniciais de sua atividade, teve como sede 

um restaurante no Centro da cidade do Rio de Janeiro, a cujo nome não se faz referência 

nas fontes, localizado “à Rua do Ourives – atual Miguel Couto – número 109” 2. O lugar é 

descrito como “ponto de reunião de homens vindos da Europa principalmente de terras 

onde viviam alemães.”3 O impulso de fundar a Sociedade teria surgido das freqüentes 

reuniões ocorridas no local, onde os imigrantes “se encontravam habitualmente, 

cavaqueando - diz-se hoje „batendo papo‟ - sobre a pátria distante, trocando idéias e 

prestando, também, culto ao mitológico Baco, representado pela loura cerveja, então 

importada.” 4 

O documento ressalta apenas os aspectos de sociabilidade, tanto dos encontros 

quanto da Sociedade. No blog da Sociedade Germânia, no tópico “História da Germânia”, 

acrescenta-se que a instituição teria sido fundada  

 
“por capitães de navios mercantes de origem germânica para ser um 

ponto de encontro durante suas estadas na cidade do Rio de Janeiro, então 

capital do Reino Unido de Portugal e Algarves, antes, portanto da prória 

independência do Brasil. Os primeiros estatutos, no entanto, somente 

foram oficializados em 1858 por ato do Imperador D Pedro II.”5 

  

Esta informação modifica a compreensão que o documento anterior possibilita, pois, 

teria sido a Germânia uma Sociedade fundada para servir aos capitães dos navios mercantes 

                                                 
1 Certidão – Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis – Comarca da Capital. 
2 Sessão “História” do site: www.sociedadegermania.com.br, 27/04/2010 às 12:00. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Em http://germaniariodejaneiro.blogspot.com/2009/10/histora-da-germania.html, 27/04/2010 às 12:51. 
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que estivessem no Rio de Janeiro em passagem e não por imigrantes fixados, que dessem à 

instituição um sentido de identidade com a terra natal. Segundo a historiadora Sylvia Ewel 

Lenz, foi a partir de 1815 que “os primeiros alemães a imigrar para o Brasil eram 

negociantes, artistas, naturalistas e cônsules dispostos a praticar o comércio direto bem 

como descrever as condições naturais e as possibilidades econômicas deste país” (Lenz, 

2003: 102). 

Ainda, se houve alguma motivação política ou comercial, estas foram suprimidas de 

ambos os relatos memoriais públicos, seja o disponível no website da Sociedade, seja o que 

está no blog. Ambos são frutos do esforço, no presente, de membros da instituição, em 

recuperar e narrar sua trajetória, ainda que tendo como base os documentos da época.   

A sede da Sociedade foi transferida do restaurante para uma casa na Rua Fresca6, 

130 em 1841. Décadas depois, em 1900, com fundos da própria instituição, foi comprado o 

terreno da Praia do Flamengo e, enquanto a obra de construção do prédio definitivo era 

executada, alugou, para seu funcionamento, o prédio de número 60 da mesma rua. Em 

1929, com o término da obra, a Sociedade Germânia passou a ocupar o número 132 da 

Praia do Flamengo, que teve esta destinação durante treze anos7.  

Observando as fotografias disponíveis no website pode-se supor que aquela foi uma 

instituição de bastante prestígio, como a que retrata a visita de Albert Einstein, em 8 de 

maio de 1925.8  

Porém, com o advento da Segunda Guerra Mundial, novas questões surgiram em 

torno da permanência das atividades da Sociedade Germânia no Rio de Janeiro. Em 1941, 

com o ataque ao navio brasileiro Taubaté, cresceu na opinião pública a pressão por um 

posicionamento do governo diante da guerra, como maneira de responder à agressão 

sofrida.  Assim, não foi exatamente desde o início da guerra que a Sociedade Germânia 

seria atingida em conseqüência no conflito bélico na Europa, mas, precisamente durante o 

                                                 
6 No livro História das ruas do Rio de Janeiro (Brasil, 1954) afirma-se que esta rua se localizava no Centro 
da cidade do Rio de Janeiro e transformou-se em Rua Clapp no ano de 1899. Informações encontradas na 
internet indicam que esta rua era um prolongamento da Rua São José em direção ao antigo Mercado 
Municipal. Provavelmente a Rua Clapp deixou desistir com a construção do Elevado da Perimetral, no final 
dos anos 1950.  
7 Informações retiradas do website www.sociedadegermania.com.br. 27/04/2010 às 13:35. 
8 Para mais detalhes sobre a visita de Albert Einstein ao Brasil em maio de 1925, ver: Moreira e Videira, 
1995. 
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ano de 1942, quando o Brasil tomou parte do conflito posicionando-se contrário aos países 

do Eixo, entre os quais a Alemanha.  

Em razão da tomada de posição na guerra, o governo brasileiro mandou confiscar os 

bens das sociedades culturais de imigrantes alemães, japoneses e italianos, o que se deu nos 

termos do decreto-lei 4166 de 11 de março de 1942, dispondo “sobre as indenizações 

devidas por atos de agressão contra bens do Estado brasileiro e contra a vida e bens de 

brasileiros ou de estrangeiros residentes no Brasil”. O documento afirma que  

 

ao passo que o Brasil respeitava, com a máxima exatidão e lealdade, as 

regras de neutralidade universalmente aceitas no direito internacional, 

o navio brasileiro "Taubaté" foi atacado, no mar Mediterrâneo, por 

forças de guerra da Alemanha9 

  

A partir da afirmação do documento, podemos concluir que a situação das 

instituições e imigrantes alemães no Brasil tenha piorado bastante após este ato.  

Sobre a situação complicada em que ficaram os imigrantes no período do “front 

interno” em que o país esteve, Francisco César Ferraz destaca que os  

 

membros das colônias alemãs, italianas e japonesas, bem como seus 

descendentes, tornaram-se aos olhos da população, suspeitos em 

potencial. Foram obrigados a portarem salvo conduto especial para 

circularem pelo país e tornaram-se alvos constantes de denúncias, a 

maioria das vezes infundadas. (Ferraz, 2005: 22)   

 

Há ainda no decreto outra motivação para o confisco. O governo alemão, tendo 

assumido “solenemente a obrigação de reparar o dano causado por esse ato”, não havia até 

então honrado o compromisso. Assim, pagariam seus “súditos” enquanto o governo alemão 

não o fizesse, ficando seus bens e recursos confiscados até que o governo alemão cumprisse 

o acordo: “O produto dos bens em depósito servirá de garantia ao pagamento de 

                                                 
9 Decreto-lei 4166, 11 de março de 1942. 
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indenizações devidas pelos atos de agressão a que se refere o artigo 1º, caso o governo 

responsavel não as satisfaça cabalmente.”10 

O documento apresenta o argumento de que imigrantes guardavam uma relação de 

contigüidade com a nação a que pertenciam. Assim, considerava que  

 
as populações civis se acham estreitamente ligadas à sorte das armas e 

que a sua atividade é, mais do que em qualquer outra época da história, 

um elemento determinante do êxito das operações de guerra.11 

 

O enfrentamento entre os países em guerra, segundo este argumento, não se 

restringia ao front, mas, era vivenciado no cotidiano. Portanto, para além de uma medida 

reparatória por prejuízos causados pelo ataque alemão, o confisco de bens e reservas 

financeiras dos indivíduos imigrados dos países pertencentes ao Eixo para o Brasil, tanto 

quanto de suas instituições e sociedades, foi parte também de uma estratégia de 

participação na guerra.  

Apesar de a agressão e o acordo terem sido realizados pelo Estado alemão, tornando 

este, portanto, o inimigo direto, a situação de guerra fazia com que os aliados do inimigo se 

tornassem, por conseqüência, inimigos também e a eles coubessem as mesmas medidas. 

Portanto, o ato não poderia se restringir aos imigrantes alemães e deveria se estender, 

também, aos japoneses e italianos, pois, 

  

as informações que possue o Governo denotam que a responsabilidade 

dos atentados deve ser atribuida às forças armadas alemãs, mas que, por 

outro lado, a aliança, para fins de guerra, existente entre a Alemanha, o 

Japão e a Itália, torna estas potências necessariamente solidárias na 

agressão.12 

 

O artigo 12 do decreto 4166 afirma que os “Ministérios da Justiça e Negócios 

Interiores e da Fazenda expedirão as instruções que se tornarem necessárias para a 

                                                 
10 Ibdem. 
11 Idem. 
12 Idem. 
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execução desta lei.”13 Em cumprimento a este dispositivo, foi editada por aquele ministério 

a portaria 5.363 em 6 de abril de 1942, que dissolveu as sociedades e agremiações de 

imigrantes alemães, italianos e japoneses, e que disponibilizou, para uso dos órgãos do 

governo brasileiro, os bens móveis e imóveis daquelas instituições. 

A Sociedade Germânia era uma das associações impedidas de funcionar. Como 

conseqüência, o prédio da Praia do Flamengo, 132, bem como seu mobiliário, passou a 

fazer parte do conjunto de bens confiscados em virtude da reparação que o Estado brasileiro 

exigia do governo alemão. Passou, assim, a integrar o conjunto de edificações 

disponibilizadas para uso do governo brasileiro, ficando sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação e Saúde – MES. Esta foi apenas a primeira vez, como veremos ao 

longo do trabalho, que o nº 132 da Praia do Flamengo serviu de objeto de reparação. 

Em 30 de novembro de 1942,  

 
“[o ofício] sob o nº 390, o Departamento de Administração Geral do 

Ministério da Educação e Saúde, comunica à extinta Comissão de Defesa 

Econômica, que os bens móveis e imóveis da referida entidade haviam 

passado à responsabilidade daquele Ministério”14  

 
Por sua vez, o Ministério da Educação e Saúde planejava ceder a utilização do 

prédio para a direção nacional da Juventude Brasileira, um projeto de mobilização de 

jovens gestado no Ministério da Justiça, de Francisco Campos, mas, continuado pelo 

ministro Gustavo Capanema. O projeto original, de caráter marcadamente militarizante, era, 

segundo Helena Bomeny, de “mobilização da juventude em torno de uma organização 

nacional com o objetivo de prepará-la e ajustá-la aos novos princípios que deveriam reger o 

estado nacional” (Bomeny: 145), cuja inspiração Francisco Campos tomava dos modelos de 

organização fascista.  

Ao ser desenvolvido, o caráter inicial da organização se transformou, 

principalmente no que diz respeito aos seus aspectos militarizantes, que significavam 

ultrapassar fronteiras de divisão de poder com o Ministério da Guerra, responsável pela 

                                                 
13 Ibdem. 
14 Informação 59/62 do Processo nº 29.292/62. Divisão de Obras – Ministério da Fazenda. 
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educação militar dos jovens. Assim, com a intervenção de Gustavo Capanema, a ação 

ganhou um caráter civilizador por outros vieses15. 

 
Aos poucos a militarização da juventude cedeu lugar à formação nos 

jovens aos quais se dirigia o movimento do amor ao dever militar, a 

consciência das responsabilidades do soldado, o cultivo de valores 

cívicos. Das mulheres, batizadas por „brasileirinhas‟ e „jovens 

brasileiras‟ esperava-se o sentimento de que seu maior dever é a 

consagração ao lar e o bom desempenho de seu papel de mães e donas-

de-casa. (Bomeny: 151)          

 

Porém, a movimentação para a implantação da Direção Nacional da Juventude 

Brasileira no prédio da Praia do Flamengo corria em paralelo à busca da UNE em fazer do 

espaço sua sede.  

 

1.1 Os estudantes, a Guerra e o Estado Novo 

 

Na narrativa tradicional da história do movimento estudantil, a mobilização da UNE 

pela entrada do Brasil na Segunda Guerra é sempre ressaltada, porém, não foi desde o 

princípio que a entidade se posicionou desta maneira. O então presidente da CBDU – 

Confederação Brasileira do Desporto Universitário – José Gomes Talarico16, em 

depoimento ao projeto Memória do Movimento Estudantil, explica que naquele período, 

primeiramente, a UNE se manifestava contrariamente à política niponazifascista. “Em 1938 

já tomamos uma atitude de protesto contra o niponazifascismo. A partir de 1939, passamos 

a acompanhar a situação internacional.”17   

Entretanto, esta posição, de início, não deixou os estudantes em uma situação 

confortável. Segundo a historiadora Maria Paula Araújo, este foi o primeiro momento de 

                                                 
15 Sobre o tema da Juventude Brasileira, sua formatação e atuação, ver mais em Bomeny: 1999. 
16 José Gomes Talarico era militante do movimento estudantil em São Paulo nos anos 1930. Em seus relatos, 
afirma ter sido perseguido lá por sua simpatia por Vargas; motivo pelo qual e se mudou para o Rio de Janeiro 
em 1941, onde passou a trabalhar como repórter no jornal A Noite e adido no Ministério da Educação. Esteve 
posteriormente na fundação do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB. (TALARICO: 1998) 
17 Talarico, 19/10/2004. 
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enfrentamento da UNE com o regime de Vargas. A atitude de protesto em 1938 a que 

Talarico se refere se trata da emissão, após a realização do II Congresso Nacional dos 

Estudantes, de uma “mensagem de denúncia do nazifascismo” (Araújo, 2007: 35), o que 

desencadeou a mobilização em nível nacional dos estudantes. Esta posição, naquele 

momento, gerava a reação do governo, já que “se confrontava com a conhecida simpatia de 

Vargas pelos países do eixo” (idem, idem). 

Talarico também se recorda desta maneira das mobilizaçãos contra o Eixo e esclarece 

que a simpatia de alguns setores do governo de Vargas pela Alemanha impedia que as 

manifestções anti-Eixo fossem realizadas normalmente. “Evidentemente, o governo 

brasileiro, sobretudo os militares, eram germanófilos. Dutra, Goes Monteiro, Filinto 

Müller, evidentemente, não aceitavam o movimento libertário de protesto.”18 

Em 1939, esta posição contrária ao nazifascismo se transforma em defesa da paz e 

da neutralidade19 diante da guerra iniciada por Hitler com a invasão da Polônia e aos 

poucos os protestos se intensificam. 

  

Já em 1940, se faziam atos de protesto contra a Itália e contra a 

Alemanha – não muito contra o Japão, porque era muito afastado e 

poucas informações chegavam aqui. Mas, contra a Alemanha e contra 

a Itália, permanentemente. Em 1940, portanto, já começamos a 

protestar.20 

 

Somente após os acontecimentos que envolveram o Brasil mais diretamente na 

guerra, em 1941, esta posição da UNE se transforma efetivamente na defesa de uma tomada 

de posição do país em favor dos Estados Unidos diante do conflito. No livro O poder jovem 

(Poerner, 2005: 143), o autor afirma que as manifestações dos estudantes a favor dos países 

Aliados na Guerra duraram de 1942 a 1945. Ao mesmo tempo, Poerner ressalta a 

mobilização da UNE neste contexto de conflito, mesmo com as fortes posições em 

contrário, e o apoio que os militantes receberiam de outros setores: 

                                                 
18 Idem. 
19Carta-resposta da Associação Mundial dos Estudantes à mensagem da UNE em prol da paz e da 
neutralidade, julho de 1940. 
20 Talarico, 19/10/2004 



31 
 

 

Para enfrentar a ofensiva diplomática e a torrente de propaganda 

totalitárias, os estudantes progressistas procuraram se apoiar, durante a 

fase de luta contra o Eixo, em amigos que contavam no corpo diplomático 

acreditando no Brasil: os embaixadores Gabriel González Videla (eleito, 

em 1946, presidente do Chile), Noel Charles, José Maria Dávila e 

Jefferson Caffery (principalmente, este), chefes, respectivamente, das 

representações diplomáticas chilena, britânica, mexicana e norte-

americana. (Poerner, 2005: 145) 

 

O autor destaca, ainda, a atuação de membros do próprio governo, com especial 

atenção ao então ministro das Relações Exteriores Osvaldo Aranha. 

 
Com os estudantes se encontravam, ainda, em primeiro lugar, o chanceler 

Orvaldo Aranha – que funcionava, no Estado Novo, como pára-raios da 

juventude –, o ministro Artur Sousa Costa, da Fazenda, Henrique 

Dodsworth, prefeito do Distrito Federal, e Ernâni do Amaral Peixoto, 

interventor federal no estado do Rio de Janeiro. (Idem, idem)  

 

Ao falar dos estudantes, no geral, Poerner se refere à UNE e aquilo que a envolvia. 

Assim, manter relações com Osvaldo Aranha e ser reprimido por Eurico Gaspar Dutra 

demonstra que a instituição estava colocada no jogo entre as diferentes posições dentro do 

prórpio Estado Novo. Ainda que fosse um regime ditatorial, é preciso levar em conta o 

caráter heterogêneo, por vezes ambíguo, do governo naquele período e que, mesmo sendo 

membros do mesmo centro de poder, disputavam entre si espaços e posições políticas.  

Stanley Hilton (1994: 265), falando sobre a coexistência, no mesmo governo, do 

grupo forte que compunha o governo do Estado Novo, composto pelos generais Eurico 

Gaspar Dutra, ministro da Guerra, e Góes Monteiro, ministro do Estado Maior do Exército, 

além do chefe de polícia do Rio de Janeiro, Filinto Muller, e do minsitro da Justiça 

Francisco Campos, e de Osvaldo Aranha não era um sinal de coesão das maneiras de 

pensar. O autor afirma que  
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as tendências profundamente anti-democráticas de todos esses homens 

eram indisfarçáveis. Muller era simpatizante da Alemanha e Campos 

exibia fortes preferências fascistas. Dutra e Góes Monteiro eram 

nacionalistas autoritários e anticomunistas ferrenhos; desprezavam o 

liberalismo e ambos admiravam a disciplina e a força do Exército 

alemão.(Hilton, 1994: 264) 

 

Desta forma, Osvaldo Aranha, o chanceler cuja nomeação teria sido aclamada nos 

Estados Unidos como uma garantia de não alinhamento do Estado Novo aos regimes 

totalitários europeus, ideologicamente, “não tinha nenhum aliado dentro desse grupo; 

pessoalmente era amigo apenas de Góes Monteiro e seu relacionamento com os outros, na 

melhor das hipóteses, era difícil.” (Hilton, 1994: 265-6) 

Assim, a proximidade da UNE com Osvaldo Aranha, explorada tanto por José 

Gomes Talarico quanto por Arthur Poerner, é uma forma de entender em que termos se 

davam as relações dos militantes da UNE com o Estado Novo. 

Em paralelo à compreensão desta movimentação em virtude da guerra, é preciso 

observar como  diversas atitudes do governo e do movimento estudantil demonstram a 

ambiguidade de suas relações. A carta do estudante Antonio Franca revela esta 

ambiguidade, ou seja, uma rigidez na repressão àquelas manifestações e ao mesmo tempo, a 

negociação que os estudantes encontravam diante do governo de Getúlio Vargas. Em 13 de 

fevereiro de 1942, o estudante pernambucano, que estava preso por liderar uma das 

manifestações em seu estado pela entrada do Brasil na guerra, argumentava pela sua 

soltura, em virtude de ter sido informado pelos jornais do reconhecimento da UNE pelo 

presidente Getúlio Vargas, em 11 de fevereiro do mesmo ano, por meio do decreto-lei 

4105, como entidade representativa dos corpos discentes dos estabelecimentos de ensino 

superior. 

“Confesso que desapareceram de mim todo e qualquer desacordo com a política e 

o governo de Vossa Excelência, achando-me a sua inteira disposição”21. Antonio Franca, 

                                                 
21 Carta de Antonio Franca ao presidente Getulio Vargas, 13 de fevereiro de 1942. 
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que foi por três anos secretário-geral da UNE, é citado no depoimento de Irum Sant‟ana22 

como um militante comunista, cuja permanência prolongada na direção da instituição foi 

definida pelo próprio partido.  

O trânsito entre a diretoria da UNE e o governo de Vargas era bastante intenso e 

estas relações vinham desde a fundação da entidade. Foram várias as concessões de crédito 

especial do Ministério da Educação e Saúde para a realização de congressos e outras 

atividades da UNE. Registram-se também várias vezes em que os estudantes recorriam ao 

ministro para que intercedesse em nome de algum estudante preso em manifestação. A 

carta de Antonio Franca quando, aproveitando-se do fato de o presidente Getúlio Vargas ter 

assinado o decreto que reconhecia a UNE como representante dos corpos discentes de todo 

o país, solicita que seja reconsiderada sua prisão, aponta para estas possibilidades de 

negociação. 

O movimento dos estudantes pela entrada do Brasil na guerra, ainda que reprimido 

em um primeiro momento, cresceu, não só no estado do Rio de Janeiro, mas por todo o 

Brasil. Com o fortalecimento, dentro do governo, da posição defendida pelo chanceler 

Osvaldo Aranha,  pelo posicionamento contrário aos países do Eixo, que colocava a UNE 

numa posição de enfrentamento ao regime de Vargas, foi alterando sua significação.  

Tanto Talarico quanto Poerner apontam as mobilizações estudantis em favor dos 

Estados Unidos como o fato que, depois, credenciariam a UNE a receber do ministro da 

Educação o direito de ocupar o prédio da Sociedade Germânia. 

Poerner afirma que a decisão do governo brasileiro de confiscar os bens imigrantes 

vindos dos países do Eixo “se seguiu à Camapanha estudantil” (Poerner, 2005: 149). No 

Rio de Janeiro, diversas entidades foram fechadas, entre elas a Sociedade Germania. Era a 

oportunidade que os militantes da UNE e de outras entidades teriam de tomar para si o 

prédio da Praia do Flamengo e fazer dele sua sede.   

 
Em virtude disso [da Sociedade Germânia ter sido posta na iligalidade], 

no início de agosto de 1942, os presidentes da UNE (Paes Leme), do DCE 

[Diretório Central dos Estudantes] da Universidade do Brasil (Airton 

                                                 
22 Irum Sant‟anna foi militante do movimento estudantil entre 1933 e 1938. Membro do Partido Comunista 
Brasileiro – PCB, segundo seu depoimento, durante os três anos seguintes, fez a ponte entre a direção do 
Partido Comunista e a direção da UNE. 
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Diniz) e da CBDU (Talarico) formalizaram uma petição ao presidente 

Vargas, solicitado a cessão do edifício da Praia do Flamengo, 132, sede 

do Clube Germânia, para ali instalarem as respectivas entidades. (Idem, 

149-50). 

  

Já Talarico procura dar mais detalhes da ação, ressaltando o fácil acesso da UNE ao 

governo no Estado Novo, muito por conta da proximidade que ele próprio mantinha com o 

gabinete de Vargas. 

 

Feita a declaração de guerra, eu, o Paes Leme, o Ayrton Diniz, que era 

presidente do Diretório Central [da Universidade do Brasil], fizemos 

uma petição solicitando a ocupação do Clube Germânia. (...) Fomos a 

Getúlio, nós três. Explicamos a ele que queríamos ocupar o Clube 

Germânia. Citamos como exemplo a ocupação que já havia sido feita 

em vários países. Getúlio, em vez de mandar prosseguir o processo, na 

mesma hora o tomou e apôs: “Sim, Getúlio Vargas.” Com isso nos 

devolveu e fomos ao ministro da Educação. À espera da resposta 

estavam os presidentes dos outros diretórios, um grande número de 

estudantes aqui no restaurante italiano Alcaparra.23  

 

Ainda, procurava legitimar a atitude dos estudantes brasileiros, tendo como base 

ações do mesmo tipo, e com a mesma justificação, em outros países. Assim, segundo seu 

ponto de vista, a solicitação da cessão do prédio do Clube Germânia feita pelos estudantes 

ao presidente Getúlio Vargas não seria um ato isolado ou fruto de uma ocasião; seguiria um 

fluxo de ocupações a propriedades alemãs pelos que se assumiam contrários ao 

nazifascismo. Outra ocupação com esta motivação já havia ocorrido no Rio de Janeiro, na 

Casa d‟Itália, também por um grupo de estudantes. Porém, o grupo que ocupou o prédio 

italiano se retirou e o espaço foi cedido pelo governo brasileiro a uma universidade. 

Talarico apresenta um ponto de vista que difere dos mais conhecidos sobre este 

evento e procura recuperar aquela como uma ação dentro dos preceitos da ordem 

                                                 
23 Talarico, 19/10/2004. 
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estabelecida, sem invasões e respeitando a negociação, ao contrário do que as narrativas 

mais tradicionais da história da UNE costumam relatar. Talvez pela posição de mediador 

com o gabinete de Vargas que tinha na época, ele procura desfazer certa imagem de ato 

intransigente que a ocupação ganhou nos relatos tradicionais. 

  
Chegamos de volta, mas em vez de ocupar o Clube (...) fomos ao 

ministro da Educação pedindo que ele designasse uma comissão para 

fazer o levantamento dos bens do Clube, que era riquíssimo: quadros, 

bronze, o que você podia imaginar.24 

 
No mesmo intuito de resguardar o caráter ordeiro da ação, justifica que as 

motivações teriam sido provocadas pelas atitudes dos próprios imigrantes alemães que se 

reuniam em torno da Sociedade Germânia: “Nesse período das ocupações alemãs, o Clube 

fazia grandes comemorações: soltavam fogos, realizavam grandes recepções.”25 A atitude 

dos estudantes não teria sido uma agressão gratuita, mas um ato justificado dentro de um 

contexto de guerra.  

Em 1942, apenas seis anos após sua fundação, a UNE protagonizou uma intensa 

campanha pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do Eixo. 

Movimentando-se de maneira ambivalente pelo campo político, suas relações com o Estado 

Novo se davam em uma intensa dinâmica que possibilitava a negociação, porém, não a 

excluia da coação do Estado.  O trânsito com setores do governo Vargas não se sobrepunha 

ao fato de que se vivia, à época, em um regime ditatorial e que este impunha ao movimento 

estudantil as regras do controle da atuação política tanto quanto de suas manifestações no 

espaço público.  

Ao mesmo tempo, a ocupação do prédio não teria sido somente uma operação 

burocrática. Aliada às manifestações por um posicionamento do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial contra as potências do Eixo, criou-se uma argumentação que tornava o ato por um 

lado legítimo diante da sociedade e por outro frequentemente acionado nas memórias 

militantes como um evento repleto de significação no campo político. 

 

                                                 
24 Ibdem. 
25 Idem. 
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  1.2 A propriedade do prédio em disputa: 1942 – 1964 

 

Ter autorização para utilizar o prédio da Praia do Flamengo, 132 resolveu o 

problema que a entidade passava por ter sido despejada das dependências da Casa do 

Estudante do Brasil. A relação entre as duas entidades vinha ficando mais tensa desde que a 

UNE, em 1939, passou a tomar posições públicas acerca de questões políticas.26  Em 11 de 

maio de 1940, Ana Amélia Carneiro de Mendonça, presidente da Casa do Estudante do 

Brasil, enviou ofício aos diretores da UNE em que solicitava, em virtude de ter a CEB “se 

desinteressado de todas as atividades desta entidade [a UNE], na qual não mais reconhece o 

Conselho Nacional previsto pelo artigo 26 dos seus estatutos”27, a transferência de sua sede 

da Casa e dava prazo de três dias para que se efetivasse a mudança. Durante os dois anos 

que se seguiram a este ato, a entidade ficou sem sede própria, funcionando, principalmente, 

na casa dos militantes. Desta forma, a possibilidade de ocupar o prédio da Sociedade 

Germânia apontava uma solução para o problema.  

Porém, desde o início da ocupação do prédio pela UNE, havia uma tensão entre a 

administração do prédio, feita por técnicos da Divisão de Obras do Departamento de 

Administração, órgão do governo federal, e os estudantes. Em ofício a Gustavo Capanema, 

Bittencourt de Sá, diretor geral daquela divisão, argumenta que 

 

A manutenção do edifício da praia do Flamengo n. 132, para servir de 

sede a entidades representativas dos estudantes universitários, tem dado, 

realmente, à Divisão de Obras um encargo de responsabilidade, que não 

se ajusta bem às suas atribuições normais, pois a utilização daquele 

próprio da extinta Sociedade Germânia não se faz para sede de repartição 

do Ministério.28 

 

O diretor prossegue argumentando que o problema estava em encarregar uma 

divisão do Ministério com atribuições que atendiam às necessidades de uma instituição que 

                                                 
26 Sobre as tensões entre a CEB e a UNE, ver Müller, 2005. Especialmente o capítulo I, subitem 1.7 “Questão 
de poder: disputa entre a CEB e a UNE”.  
27 “MEMOREX” Apesar de tudo – a UNE Revista. Edições Guaraná/DCE Livre da USP, 1978. 
28 Ofício de Bittencourt de Sá, diretor geral do Departamento de Administração a Gustavo Capanema, 
17/12/1942. 
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não fazia parte dele. Além disso, as necessidades da UNE eram muito grandes, implicando 

em horários extensos de funcionamento, grandes demandas de materiais de consumo e 

obras de alteração no espaço para desenvolvimento de suas atividades, todas supridas pelo 

MES29.  

Assim, a solução dada por Bittencourt de Sá era que se instalasse no local, como já 

estava planejado desde o ano anterior, a organização Juventude Brasileira, pois, sendo esta 

uma repartição do Ministério e seu dirigente um  

 
ocupante de cargo público (...) providenciaria para que o pessoal 

necessário à conservação e manutenção do edifício se constituísse de 

funcionários do próprio Ministério, lotados no novo orgão, cessando, 

assim, o encargo da Divisão de Obras e o inconveniente de se manterem 

permanentemente, à disposição de entidades de estudantes, funcionários 

do Ministério.30  

 

Diante destes argumentos, o diretor propõe que seja providenciada a instalação da 

direção nacional da Juventude Brasileira no edifício da Praia do Flamengo, 132 e que o 

major Jair Dantas Ribeiro, secretário-geral da entidade, fosse autorizado a permitir que as 

organizações estudantis permanecessem no prédio, mas apenas “enquanto as dependências 

não se tornarem necessárias à Juventude Brasileira.” 31 

Gustavo Capanema apôs seu “de acordo” ao documento de Bittencourt de Sá em 17 

de dezembro de 1942, encaminhando-o ao presidente Getulio Vargas, que o aprovou no dia 

29.  

Dando prosseguimento à proposta do diretor, o ministro Gustavo Capanema emitiu 

a Portaria 225, em 1º de abril de 1943, determinado que o prédio fosse cedido quase 

completamente à Juventude Brasileira. Segundo o documento, a organização ocuparia “o 1º 

andar, portaria, salas da frente do 2º andar e todas as dependências do 3º andar.”32 Restaria 

                                                 
29 Ibdem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Portaria 225, 1/04/1943. 
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à UNE as “demais dependências”33, sendo que o salão de festas seria compartilhado pelas 

duas entidades (cf. Müller, 2005: 78). 

A ação de Capanema provocou uma crise na relação da UNE com o MES. Hélio de 

Almeida, então presidente da entidade, enviou uma carta ao ministro dois dias após a 

publicação da portaria, na qual, em tom bastante ríspido, afirmava: 

 

Tendo em vista a assinatura da portaria nº 225, de 1 de Abril de 1943, 

vejo-me obrigado a reconhecer que V. Excia. agiu de forma desleal para 

com a presidência da União Nacional dos Estudantes, não cumprindo sua 

formal promessa de separação das sédes desta entidade e da Juventude 

Brasileira bem como a afirmação a nós reiteradamente feita de que nada 

seria em definitivo resolvido sem que tivessemos prévio conhecimento.34       

 

Tornara-se inviável a negociação e, pelo fato de “contrariar profundamente” o 

pensamento de Hélio de Almeida a “sujeição material da União Nacional dos Estudantes à 

Direção Nacional da Juventude Brasileira”35. O militante termina a carta comunicando que 

entregava aos “colegas de Diretoria o cargo para o qual fôra eleito em o V Congresso 

Nacional dos Estudantes.”36   

Com a renúncia do presidente, a solução conciliadora estaria por vir e recompor 

novamente as boas relações entre a UNE e o ministro da educação. “Capanema propôs a 

retirada da direção da Juventude Brasileira, desde que Hélio de Almeida não retornasse à 

presidência da UNE.” (Müller: 84) No dia 7 de abril, a portaria 227 do Ministério da 

Educação e Saúde autorizava que a UNE funcionasse no local, sob administração de um 

funcionário daquele Ministério.37 

No ano de 1945, apresentaram-se mudanças no cenário político brasileiro. O 

governo do Estado Novo estava desgastado e os grupos opositores ganhavam força. As 

manifestações contrárias ao Regime se multiplicavam, ao passo que a censura do 

                                                 
33 Ibdem. 
34 Müller, 2005: Anexo X. 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 Informação 59/62, linha “e”, Processo nº 29.292/62. Divisão de Obras – Ministério da Fazenda. 
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Departamento de Informação e Propaganda (DIP) se flexibilizava, processo que tem como 

marco uma entrevista de José Américo de Almeida38 exigindo que se realizassem eleições 

livres e enaltecendo a candidatura à presidente de Eduardo Gomes, oficializada em outubro 

do ano anterior pela oposição.39 

Em 7 de abril daquele ano, a oposição a Vargas se organizou no partido União 

Democrática Nacional (UDN), que teve o apoio da Esquerda Democrática, grupo que 

assumiria a hegemonia na direção da UNE no final da década de 1940, além de dissidentes 

do PCB. Segundo o historiador Jorge Ferreira, os que conduziam ou apoiavam aquele 

grupo tinham “os mesmos anseios políticos: além do fim do Estado Novo e da luta pela 

democratização do país, nutriam um combate sem trégua a Vargas.” (Ferreira, 2008: 21). 

A transformação do quadro político do país alterou, também, a relação que a UNE 

mantinha com o governo. A instituição apoiou ativamente a candidatura do opositor 

Eduardo Gomes, realizando comícios e participando das manifestações contra as quais 

trabalhadores e apoiadores de Vargas se organizaram configurando o movimento 

queremista40. Em um deles, na cidade de Recife, em março de 1945, o estudante Demócrito 

de Souza Filho foi assassinado, o que fez seus militantes acirrarem a postura contra Vargas. 

Porém, a candidatura vitoriosa no pleito de 2 de dezembro daquele ano foi a do general 

Eurico Dutra, antigo oponente ao grupo que conduzia a UNE até então. 

Em julho do mesmo ano, foi realizado o VIII Congresso Nacional dos Estudantes. 

Segundo Angélica Müller, “mesmo com a deflagrada campanha contra o regime promovida 

pelo movimento estudantil, o governo financiou o encontro anual realizado pela UNE.” 

(Müller, 2005: 116). A entidade, conforme as resoluções do Congresso, sobre a conjuntura 

nacional, “reafirma sua repulsa aos postulados da Carta ditatorial de 1937”41, explicitando a 

posição de enfrentamento aberto ao Estado Novo que passava a surgir naquele momento. 

                                                 
38 Foi revolucionário em 1930 e era candidato à presidência da República, concorrendo com Armando Salles e 
Plínio Salgado, em 1937, quando foi fechado o Congresso, suspensas as eleições e implantado o Estado Novo 
sob o comando de Getulio Vargas. Era, na ocasião, ministro do Tribunal de Contas da União, cargo que não 
deixou até 1945, apesar de manter-se afastado politicamente de Vargas. Voltou à cena política em 1945 
envolvendo-se na articulação da queda do Estado Novo. (Abreu, 2001) 
39 Cf. Ferreira, 2008: 16. 
40 Foi um movimento político que, em maio de 1945, se organizou em defesa de Vargas. O nome vem do 
slogan “Queremos Getulio”. Surgiu como reação às críticas ríspidas proferidas contra o presidente nos 
comícios a favor de Eduardo Gomes, que exigiam a redemocratização do país. Ver mais sobre o tema em: 
Ferreira, 2008.   
41 Cf. Müller, 2005: 118. Refere-se como “Carta ditatorial” à Constituição promulgada em 1937, que deu 
“forma e sentido jurídico” ao Estado Novo. Cf. Chacon, 2001. 
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A disputa pela presidência da UNE se daria entre a coligação dos comunistas com 

os queremistas, de um lado, apoiando o veterano da FEB Augusto Vilas-Boas, contra, de 

outro lado, o grupo ligado à UDN, que sairia vitorioso do Congresso apoiando Ernesto 

Bagdócimo, estudante da Faculdade Nacional de Direito. (Cf. Müller, 2005: 119)   

No ano seguinte, já sob o governo de Dutra, os espólios da Segunda Guerra Mundial 

voltavam a ser foco das ações políticas. O governo brasileiro começou a tomar medidas 

para incorporar ao patrimônio nacional os bens das sociedades estrangeiras dissolvidas no 

estado de guerra. Assim, em 3 de setembro de 1946, foi editado o decreto-lei 9727. Em seu 

artigo 1º, estabelecia que estavam “dissolvidas as sociedades civis cujos bens tenham sido 

ocupados ou utilizados, com autorização de órgãos do Govêrno Federal estadual ou 

municipal, após o rompimento de relações diplomáticas e até a cessação do estado de 

guerra entre o Brasil e a Alemanha, a Itália e o Japão.”42 Como conseqüência disto e em 

virtude de os bens daquelas entidades já terem sido destinados para uso de órgãos do 

governo brasileiro e outras instituições próximas, considerava, no seu artigo 2º, que aqueles 

bens, tanto das sociedades quanto os de “pessoas jurídicas de direito público”, eram 

considerados, a partir de então, “incorporados ao patrimônio nacional”.43 Por este 

instrumento, o edifício da Praia do Flamengo, 132 passava definitivamente à posse do 

governo brasileiro. 

Após a gestão udenista, em 1947, iniciou-se na UNE o período, que durou até 1950, 

em que os socialistas, foram maioria na direção da entidade. Foi eleito presidente, naquele 

ano, o estudante Roberto de Gusmão, membro do recém fundado Partido Socialista 

Brasileiro (PSB), que era fruto da Esquerda Democrática e surgiu no movimento de 

reorganização dos partidos políticos com o fim do Estado Novo. Ele foi sucedido por Rogê 

Ferreira, da mesma força política, que presidiu a entidade de 1948 a 1950. 

Em 1948, a repressão a diversos protestos estudantis contra o aumento da passagem 

do bonde ao lado da invasão, pela polícia, do prédio da Praia do Flamengo, enquanto 

ocorria o I Congresso Brasileiro pela Paz44, desenha o quadro de hostilidade entre a UNE e 

                                                 
42 Decreto-lei 9727 de 3/09/1946. 
43 Com exceção das entidades italianas, que, pelo decreto-lei 9872 de 16 de setembro de 1946, ficaram 
excluídas das determinações do decreto anterior. 
44 Cronologia do Movimento Estudantil: www.mme.org.br 
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o governo. Em seu depoimento, José Frejat45, que foi presidente da UNE em 1950, descreve 

sua percepção, como militante, do clima daquele período.  

 

No governo do [presidente Eurico Gaspar] Dutra, por exemplo, 

enfrentamos uma reação muito grande contra os estudantes. A polícia 

vinha aqui e em tudo via subversão comunista. Havia uma campanha 

imensa. Diziam até que o político que quisesse conseguir do Dutra 

qualquer coisa era só falar que estava lutando contra comunista que ele 

dava verba, dava tudo. Mas era muito dura a luta estudantil no governo do 

Dutra, porque a perseguição policial era enorme.46 

 

Esta perseguição à UNE se dava no contexto do acirramento da repressão contra os 

comunistas, que em maio de 1947 teve o registro de seu partido, o PCB, cassado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Como afirmam Fernando Teixeira da Silva e Marco 

Aurélio Santana, no mesmo período,  

 

vários sindicatos sofreram intervenção do Ministério do Trabalho. Esse 

processo se arrastava desde o início de 1946, o que mostra que a 

cassação não deve ser atribuída simplesmente ao clima de Guerra Fria, 

aquecida após 1947. O agravamento da política internacional, com as 

hostilidades crescentes entre Estados Unidos e União Soviética, 

encorajou o governo Dutra a lançar medidas repressivas, antes contidas 

pela política de paz internacional no imediato pós-guerra (Santana e 

Silva, 2007: 113)  

 

Talvez supondo que o clima de instabilidade e perseguição política pudesse causar o 

despejo da instituição do prédio da Praia do Flamengo, em fevereiro do mesmo ano o então 

                                                 
45 José Frejat não tinha filiação partidária nessa época. Era militante do Centro Acadêmico Candido de 
Oliveira da Faculdade Nacional de Direito – CACO. Iniciou suas atividades no movimento estudantil em 
1947, integrando o grupo, qualificado por ele como “progressista”, composto por socialistas, comunistas e 
trabalhistas. O grupo era oposição à diretoria anterior do CACO. 
46 Frejat, 07/10/2004. 
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deputado federal pelo PSB Hermes Lima apresentou o projeto de lei 122747, que doaria o 

prédio à instituição. Na Justificação, o deputado argumentava que, a “entidade máxima de 

representação e coordenação dos corpos discentes dos estabelecimentos de ensino superior 

do país”48, merecia a doação do prédio em reconhecimento aos “benefícios [que] já tem 

prestado à vida cultural, social e material dos estudantes”49.  

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto seguiu para apreciação do Senado, 

onde foi solicitada avaliação ao Ministério da Fazenda. Este se opôs à doação por meio de 

um laudo que concluía que prédio era um patrimônio de alto valor econômico e deveria, 

portanto, ser utilizado por serviços públicos que necessitavam de sede própria. A Comissão 

de Constituição e Justiça50, cujo relator era o senador Julio Leite, não se opôs ao projeto, 

mas o relator Plínio Pompeu, da Comissão de Finanças51, decidiu seguir o argumento do 

Ministério da Fazenda e rejeitou a matéria. Ao final do ano de 1952, o prédio continuava 

um bem federal, mas seu uso não se alterou e a UNE continuava a ocupar o lugar. 

No meio deste processo, em 1950, três meses antes do encerramento do mandato, 

Rogê Ferreira renunciou à presidência da UNE e foi eleito para completar a gestão, em 

reunião extraordinária, o estudante da Faculdade Nacional de Direito e presidente do 

Diretório Central dos Estudantes na Universidade do Brasil, José Frejat. Posteriormente, no 

congresso daquele mesmo ano, teve fim a hegemonia dos socialistas e se iniciou o período 

da hegemonia dos liberais na condução da UNE, o que durou até 1956 (Cf. Saldanha, 

2007). 

 

O ano de 1950, com a eleição de Olavo Jardim Campos52 para a 

presidência da UNE, marca uma nova direção política da entidade. 

Nessa fase, uma figura importante foi o estudante de engenharia Paulo 

Egydio Martins, presidente da União Metropolitana de Estudantes 

(UME), que mais tarde veio a ser Ministro da Indústria e do Comércio 

no governo Costa e Silva e governador do estado de São Paulo entre 
                                                 
47 Projeto de lei 1227 de 11/02/1947. Diário do Congresso Nacional, 4/02/1948, p. 1236 
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Parecer 34 da CCJ. Diário do Congresso Nacional, 01/02/1952, p. 697.  
51 Parecer 35 da CF. Diário do Congresso Nacional, 01/02/1952, p. 697. 
52 Olavo Jardim Campos era estudante mineiro. Foi eleito presidente da UNE com o apoio do grupo de Paulo 
Egydio Martins, apesar de não ter feito parte efetivamente dele. Cf. MARTINS, 2007. 
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1975 e 1979. Paulo Egydio foi o principal articulador e mentor da 

vitória da corrente conservadora no congresso da UNE em 1950. 

(Araújo, 2008: 78) 

 

Ainda conforme Maria Paula Araújo, esta nova direção política da instituição 

criticava o período anterior, marcado pela atuação dos comunistas e socialistas. Eles se 

alinhavam às propostas da União Democrática Nacional (UDN), que era o principal partido 

de oposição a Getúlio Vargas, ainda que o próprio Paulo Egydio Martins53 conteste a 

classificação do grupo como udenista. Para ele, o que aglutinava aqueles estudantes era o 

desejo de se contrapor ao que por ele foi classificado como “conchavão”; como era tratado 

o bloco dos socialistas e comunistas que tinha hegemonia na instituição até então; e a 

discordância da ênfase que a UNE dava às questões nacionais, em detrimento das questões 

mais ligadas às causas propriamente estudantis. 

Esta crítica às maneiras das gestões anteriores conduzirem a entidade acabou, com a 

vitória do grupo opositor, por se configurar em uma mudança de foco na atuação da UNE. 

Deixando de lado as preocupações com a política nacional e as questões em torno da 

condução do país, a entidade, nos anos 1950, se preocuparia mais com questões dos 

estudantes e da universidade. Esta mudança de eixo é apontada pelo historiador Alberto 

Saldanha. Ao analisar este período, ele afirma que 

 
Sob orientação liberal, as mobilizações da UNE deslocaram-se dos 

grandes temas nacionais para temas e problemas vinculados ao 

funcionamento e melhoria das faculdades. Discutiu-se sobre a 

moralização dos concursos de admissão dos professores e de ingresso 

dos estudantes, na busca da eficiência das faculdades e da garantia do 

pagamento de subvenções públicas às instituições do ensino superior. 

A percepção destas novas demandas e a mudança do eixo central das 

atividades da UNE possibilitaram o aumento do vínculo desta com as 

UEEs e os DAs. Por consequencia, as lideranças estudantis udenistas 

                                                 
53 Ver mais sobre o tema em: Martins, 2004. 
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conseguiram garantir sua hegemonia durante o período. (Saldanha, 

2005: 36-7) 

 

Em paralelo a esta dinâmica interna da UNE, a Sociedade Germânia buscava se 

rearticular desde o fim da Guerra. Buscando se reestruturar, quis também reaver seu direito 

de proprietária, o que acirrava as disputas de legitimidade em torno da caracterização dos 

verdadeiros donos do prédio. A edição do jornal O Globo de 23 de agosto de 1958 trazia na 

capa que a Sociedade Germânia havia conseguido ganho na causa que movia contra a 

União para obter novamente a posse do terreno54.  

Acatada a decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública, em 13 de dezembro de 1958, por 

meio do decreto presidencial nº 45.050, o presidente Juscelino Kubitschek declara que o 

prédio é um bem para “fins de utilidade pública”, reconhecendo então que  

 

o imóvel referido é de propriedade da citada Sociedade Germânia, que 

o adquiriu de Luiza de Almeida Leite e Silva e se destina a abrigar a 

Campanha de Assistência ao Estudante (CASES)55, órgãos do 

Ministério da Educação e Cultura56  

  

Porém, o decreto não prevê indenização aos antigos donos do prédio, o que 

ocorreria somente ocorreria em 1961. Em carta aos consócios da Sociedade Germânia, sua 

direção afirma que, “após árdua e demorada batalha judicial”57 chegava ao fim seus 

trabalhos, pois, tendo o Poder Judiciário reconhecido o direto da Sociedade, proclamado a 

continuidade da existência como “sociedade brasileira”58, condenou a União Federal a 

devolver-lhes o prédio e a indenizá-la com pagamento de aluguel pelos anos de uso “desde 

a data do confisco, considerado ato ilícito.” Sobre a devolução do imóvel, na carta é 

afirmado que “foi superada pela desapropriação, que corre seus termos na 2ª Vara da 

                                                 
54 O Globo, “UNE vai perder sua sede”, 23/08/1958, capa. 
55 Não foi encontrada nenhuma outra referência a esta instituição, seja em documentos oficiais, seja em relatos 
memoriais ou outras produções. Também não há registros de que tenha, de fato, coabitado o prédio com a 
UNE qualquer órgão do Ministério da Educação e Cultura.  
56 Decreto 45050 de 13 de dezembro de 1958. 
57 Carta enviada aos sócios da Sociedade Germânia em 1º de abril de 1961. 
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Fazenda Pública, estando o feito em fase pericial, para apuração do justo valor que nos 

deve ser pago.”59   

A Sociedade Germânia era, então, finalmente autorizada a voltar a funcionar 

plenamente e indenizada pelos atos sofridos durante o estado de guerra, entre 1942 e 1945. 

Porém, sob a condição de “reformar radicalmente os (...) antigos estatutos, adaptando-os às 

necessidades atuais.”60  

O fim da disputa se deu, então, com uma reacomodação dos agentes. O governo 

reconheceu a Sociedade Germânia como legítima proprietária do prédio, após decisão 

judicial que determinou sua devolução e que fosse paga à instituição indenização pelo 

tempo que ficou impossibilitada de exercer seu direito de uso do espaço.  Continuou 

permitindo que a UNE o utilizasse como sua sede, entretanto, mais uma vez, não foi doado 

oficialmente à UNE e ainda se configurava como um próprio da União.  

Em 1956, teve fim o período de hegemonia do grupo de orientação liberal na 

condução da UNE. Assim, de acordo com Alberto Saldanha, a partir daquele ano, a 

entidade passaria a expressar “uma orientação nacionalista popular, influenciada tanto pelo 

nacionalismo do Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB61, quanto pela política de 

frente única do PCB.” (Saldanha, 2005: 42)  

Foi eleito presidente da instituição, naquele ano, o estudante José Batista de Oliveira 

Júnior, aluno da Faculdade Nacional de Direito e militante da Juventude Estudantil Católica 

(JEC).62 O autor ainda afirma que, mais uma vez, o eixo central de atuação da UNE se 

modificou. A partir de 1956 

 
Ocorre uma politização maior no movimento estudantil por meio da 

atuação mais intensa nos acontecimentos da vida nacional, o que teria 

                                                 
59 Ibdem. 
60 Idem. 
61 Segundo o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, o ISEB era uma “instituição cultural criada pelo 
Decreto nº 37.608, de 14 de julho de 1955, como órgão do Ministério da Educação e Cultura. Gozando de 
autonomia administrativa e de plena liberdade de pesquisa, de opinião e de cátedra, destinava-se ao estudo, ao 
ensino e à divulgação das ciências sociais, cujos dados e categorias seriam aplicados à análise e à 
compreensão crítica da realidade brasileira e à elaboração de instrumentos teóricos que permitissem o 
incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional. Desapareceu em 1964.” (Abreu, 2001) 
62 In: www.mme.org.br. Acesso a 2/05/2010 às 12:21. A Juventude Estudantil Católica foi organizada em 
1931 como um setor da Ação Católica, organização do apostolado leigo da Igreja Católica criada por Alceu 
Amoroso Lima, em que se localizam as raízes do catolicismo radical no Brasil, com a finalidade de organizar 
os jovens do ensino secundário. (Cf. De Kadt, 1970) 
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levado a UNE – mais adiante, durante o governo João Goulart – a 

assumir compromissos públicos “perante o povo brasileiro”. A própria 

Reforma Universitária passou a ser entendida como uma Reforma de 

Base “indispensável”. (Op. Cit, 47) 

 

A partir de 1961, com o estabelecimento da Ação Popular (AP)63 na condução da 

UNE, os posicionamentos políticos da instituição passaram a se radicalizar. E entrevista à 

Revista Movimento, Vinícius Caldeira Brant, eleito presidente da entidade no Congresso de 

1962, afirmou: “Cabe, aqui, fazer referência ao atual estágio da luta estudantil e às 

perspectivas do movimento universitário. Vivemos, hoje e aqui, uma fase pré-

revolucionária do processo brasileiro.” (Brant apud Saldanha, 2005: 47). Ou seja, naquele 

momento, o que estava posto para a militância estudantil em torno da UNE não eram os 

princípios da legalidade, mas, a preparação da revolução brasileira. 

 Pode-se perceber este acirramento das posições a partir das colocações do 

historiador Jorge Ferreira sobre a Frente de Mobilização Popular. Surgido no início de 

1963, o grupo político, liderado por Leonel Brizola e do qual a UNE fazia parte, reunia “as 

principais organizações de esquerda que lutavam pelas reformas de base64.” (FERREIRA, 

2007: 547) O grupo trazia, em sua proposta de ação, o traço da radicalização, que permeava 

a proposta dos grupos de esquerda naquele período. Assim, afirma que, se Brizola, de início 

“defendia as reformas obedecendo aos trâmites institucionais, na „paz‟, como dizia, logo 

passou a pregar a insurreição popular se as mudanças econômicas e sociais fossem 

proteladas” (Idem: 548)   

Levanta e analisa o léxico utilizado pelo grupo para difundir sua ação, 

especialmente, a alusão recorrente ao “desfecho” da situação, que apontava para a 

iminência do confronto do “povo” com a “minoria privilegiada”. Entretanto, é possível 

deduzir que esta “fabricação de imagens” afim de “sedimentar idéias, crenças e 

                                                 
63 Segundo De Kadt, a AP iniciou suas ações informalmente no final de 1960 e foi lançada oficialmente em 1º 
de junho de 1962. Era um movimento, e não um partido político. De acordo com o autor, “muitos de seus 
fundadores vieram dentre os mais ativos militantes da JUC, embora de início tenha atraído pessoas de fora 
dos círculos universitários católicos.” (De Kadt, 1970: 81)  
64 O programa político das esquerdas, ao longo dos anos 1950, compreendia “um conjunto de medidas que 
visava alterar as estruturas econômicas, sociais e políticas do país, permitindo o desenvolvimento econômico 
autônomo e o estabelecimento da justiça social.” (Ferreira, 2007: 545) 
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comportamentos coletivos” em favor do posicionamento das esquerdas tenha operado, 

também, em outro campos que não somente o do discurso político. 

Desta forma, agindo em um contexto político bastante polarizado e assumindo a 

posição à esquerda, de defesa das Reformas de Base e da predisposição à radicalização caso 

elas não acontecessem, a UNE fazia uso do prédio da Praia do Flamengo mais que como 

uma sede administrativa.  

Em março de 1961 foi fundado o Centro Popular de Cultura da UNE (CPC da 

UNE)65, que tinha também como sede o edifício da Praia do Flamengo.  Era definido como 

uma organização que atuava “com o proletariado, com a intelectualidade e com a área 

estudantil (principalmente universitária), objetivando atingir as mais amplas massas.”66 Sua 

motivação era a “tomada de consciência, por parte de artistas e intelectuais, da necessidade 

de se organizarem para atuar mais eficaz e consequentemente na luta ideológica que se 

trava no seio da sociedade brasileira.”67 No verbete “Centro Popular de Cultura” do 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, é definido como “um Centro cultural 

constituído em 1962 no Rio de Janeiro, então estado da Guanabara, por um grupo de 

intelectuais de esquerda em associação com a União Nacional dos Estudantes (UNE), com 

o objetivo de criar e divulgar uma “arte popular revolucionária‟.”  

Inevitavelmente, as ações realizadas pelos militantes da UNE e pelo CPC, 

orientadas pelos seus posicionamentos políticos, levaram à construção de uma significação 

para aquele espaço. Assim, na dinâmica política extremamente polarizada do período, estes 

usos que os militantes fizeram do prédio o localizava positivamente no imaginário da 

esquerda do Rio de Janeiro e, por oposição, negativamente para os grupos de direita da 

cidade. 

Ao mesmo tempo em que as forças de esquerda se mobilizavam e tornava pública 

sua tendência à radicalização, as forças de direita também se articulavam visando defender 

seus interesses. Das ações do grupo que movimentava as conspirações, destacavam-se as de 

propaganda política, promovidas pelo “complexo IPES/IBAD” (Dreifuss, 1981) Segundo 

René Armand Dreifuss, a “elite orgânica” no período se organizava em “um aparelho de 

classe que era capaz de desenvolver operações de natureza pública, bem como atividades 

                                                 
65 Mais sobre o CPC da UNE, ver: Ridenti, 2000. 
66 Relatório do Centro Popular de Cultura, s/d. Em: Barcellos, 1994: Anexo. 
67 Idem. 
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vedadas ao alcance público.” (Op. Cit.: 229) Este aparelho se dava na articulação do 

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais – IPES – com o Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática – IBAD – que agiram entre 1962 e 1964, significando “uma mobilização 

conjuntural para o golpe, quando estratégia se converteu em política e atividades político-

partidárias finalmente se transformaram em ação militar.” (Op. Cit.: idem). O autor ainda 

acrescenta que  

 

Uma vez unificadas as várias oposições sob uma liderança 

sincronizada e comum, formulando um “plano geral, a elite orgânica 

lançava a campanha político-militar que mobilizaria o conjunto da 

burguesia, convenceria os segmentos relevantes das Forças Armadas 

da justiça de sua causa, neutralizaria a dissensão e obteria o apoio dos 

tradicionais setores empresariais, bem como a adesão ou passividade 

das classes sociais subalternas.  (Op. Cit.: idem)   

 

As conspirações contra o governo de João Goulart se intensificaram no final de 

março de 1964. Marcado por “lances burlescos” (Fico, 2004: 15), o golpe se iniciaria 

“contra a vontade daqueles que o tramaram” (Op. Cit.: idem) e, em 31 de março de 1964, as 

tropas do comandante da 4ª Região Militar, general Olímpio Mourão Filho, marchariam de 

Juiz de Fora – MG em direção ao Rio de Janeiro a fim de depor o presidente João Goulart. 

 

1.3 O incêndio e os novos usos dados ao prédio: 1964 – 1980 

 

Quando, em abril de 1964, teve cabo o golpe de Estado estabelecendo o Regime 

Militar, que duraria até 1985, estudantes contrários à atuação política da UNE atearam fogo 

ao prédio da Praia do Flamengo, 132. O jornal O Globo anunciava, na capa da edição de 2 

de abril de 1964, que “forças democráticas” haviam tomado e incendiado a sede da União 

Nacional dos Estudantes na madrugada de 1º de abril. Dali, o grupo havia seguido para a 

sede do jornal Última hora, que também foi depredado.  
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A matéria não destoava do restante da edição, que se dividia em justificar a não 

circulação do jornal na data anterior e narrar, com entusiasmo, os acontecimentos que, 

naquela mesma madrugada, deram lugar ao estabelecimento do novo Regime. 

Na parte interna, o jornal ressaltava que a UNE começaria, então, “o primeiro 

capítulo de sua história, após anos de ocupação comunista, ao apresentar na sua fachada, 

parcialmente queimada anteontem, os cartazes colocados pelos estudantes da Faculdade 

Nacional de Economia.”68 

Nestes cartazes, os “novos dirigentes da instituição”, como eram classificados pelo 

jornal, enfatizavam que a entidade tomaria um rumo pela “educação” em oposição à 

“subversão” do período anterior e o prédio seria transformado em um grande ginásio69 

público. 

Observando os acontecimentos daquela madrugada de outro ângulo, Antonio Carlos 

Peixoto70, militante comunista do movimento estudantil na época, descreve:  

 

eu passei o dia 31 de março na rua, já fazendo ponto (...) Eu passei o 

dia indo e vindo: ia para UNE, depois fazia ponto; voltava para UNE, 

fazia ponto de novo; ia na Nacional de Filosofia, voltava... estava na 

UNE quando novamente as milícias anticomunistas passaram 

metralharam o prédio71. 

 

Os estudantes, apreensivos que estavam pelo ataque ao prédio na noite anterior, 

resolveram pedir ajuda ao brigadeiro Francisco Teixeira, comandante do Comando da 

Terceira Zona Aérea. 

 
Nós pedimos que ele deslocasse para a UNE uma patrulha qualquer da 

Aeronáutica para proteger o prédio e, realmente, pouco tempo depois, 

chegaram lá uns 15, 20 soldados da Aeronáutica, armados, para proteger 

                                                 
68 O Globo, 03/04/1964, p. 3  
69 Ginásio eram os estabelecimentos de ensino que atendiam alunos do período escolar que hoje corresponde 
ao ciclo do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 
70 Antonio Carlos Peixoto é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Na época, era membro do PCB e aluno da Faculdade Nacional Filosofia da 
Universidade do Brasil, hoje UFRJ.  
71 Peixoto, 20/10/2004. 
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o prédio da UNE. Ainda passou por lá um carro, mas viu a movimentação 

da Aeronáutica e, dessa vez, não atirou. Rondou e tal, andou para lá, 

andou para cá e depois foi embora, como quem diz: “Vocês não perdem 

por esperar, amanhã vai ser outro dia”. E foi mesmo.72  

 

Entretanto, o quadro começou a se complicar e as redes de acesso do movimento 

estudantil ao aparato estatal começaram a ser bloqueadas. 

 

Em algum momento, por volta de uma hora da tarde, eu fui ao 

escritório central de DCT (Departamento dos Correios e Telégrafos), 

que funcionava na Praça XV. No que eu estou entrando, eu vejo o José 

Serra e Marcelo Cerqueira saindo do gabinete do Dagoberto, que era 

um coronel do Exército também muito próximo ao Partido [PCB]. (...) 

Eu entrei, disse ao Dagoberto quem eu era, o que tinha ido fazer, ele 

disse: “Olha, como você vê nós estamos aqui queimando 

documentação das conversas com o nosso chefe de gabinete”. Ele me 

disse: “O Arraes foi preso, o Jango já está em um avião indo para o 

Rio Grande do Sul, mas eu não creio que possa haver nenhuma 

resistência no Rio Grande do Sul”. Saí de lá, me despedi do Marcelo e 

do Serra, ali mesmo na calçada em frente ao DCT.73 

 

Ferreira Gullar, escritor e então presidente do CPC da UNE – relata, a partir de 

outro ângulo, os lances que antecederam o incêndio, colocando este fato mais enquadrado 

nas dinâmicas da atividade políticas dos intelectuais daquele momento: 

 

A minha lembrança começa na véspera, com a notícia do levante do 

contingente do Exército em Minas Gerais. Isso desencadeou, claro, um 

clima de expectativa e de apreensão muito grande. Estava deflagrado o 

golpe. Nessa época, os intelectuais de esquerda tinham se organizado 

                                                 
72 Ibdem. 
73 Idem. 
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no CGTI – Comando Geral dos Trabalhadores Intelectuais – e esse 

comando se reuniu e tratou de se informar sobre o que estava 

acontecendo. Nós, do CPC e da direção da UNE, nos reunimos e 

tomamos a iniciativa, que foi a proposta do CPC, de ficar em vigília na 

sede da UNE, e de convocar a intelectualidade para a sede da UNE. 

Nós fizemos isso. Na noite do dia 31 de março convergiram para a 

sede da UNE intelectuais e artistas de tudo quanto é área: da música, 

do teatro, do cinema, da literatura. E o objetivo era, ao mesmo tempo, 

ficar alerta com relação ao que estava acontecendo, mobilizar a 

opinião pública e ver o que fazer diante do desfecho, do andar do 

golpe74.  

 

Mais à frente, Ferreira Gullar relata que, iniciado o incêndio, aqueles que ficaram de 

vigília no prédio acabaram conseguindo fugir pelos fundos. A direção do CPC reuniu-se 

com Marco Jamovic, assistente do PCB, na casa de Carlos Lyra, músico e também membro 

do CPC. O motivo da reunião era analisar a situação e saber como agir nela e foi neste 

momento que o escritor se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. 

Marcelo Cerqueira, então vice-presidente da UNE, que acompanhava José Serra, o 

presidente da instituição, em uma reunião da Frente de Mobilização Nacional, a mesma 

descrita por Antônio Carlos Peixoto, também relata a madrugada do incêndio. Segundo seu 

depoimento ao projeto Memória do Movimento Estudantil, o coronel Dagoberto Rodrigues, 

diretor do departamento, se apresentava apreensivo com a adesão dos cadetes da Academia 

Militar das Agulhas Negras. Ao mesmo tempo, informações externas à reunião davam 

conta de que poderia haver resistência de João Goulart no Rio Grande do Sul.  

Se observados em paralelo, estes depoimentos sugerem a grande dispersão dos atos 

naquele momento. Do conjunto podemos extrair como a imprevisibilidade dos fatos e o 

impulso de agir, de tomar alguma atitude fosse qual fosse para resistir ao golpe de Estado 

que se concretizava, eram elementos importantes que regulavam as ações dos que 

operavam a situação. Cada ator, à sua maneira, lia a realidade e tentava tornar sua 

                                                 
74 Gullar, 3/11/2004. 
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experiência significativa para aquele momento, nem que o ato mais heróico possível fosse 

sair ileso da disputa. 

Com a desarticulação da sua diretoria, cujos membro, a partir do golpe, se exilaram 

do país ou passaram a ser perseguidos, a UNE deixou de ocupar o prédio da Praia do 

Flamengo, 132 desde o incêndio. Em novembro do mesmo ano, a Lei Suplicy de Lacerda 

tornou ilegal a entidade, porém, ter sido sua principal entidade impedida de funcionar 

legalmente não significava que o movimento estudantil tivesse deixado de agir neste 

período.  

Entre 1965 e 1969 foram realizados quatro congressos clandestinos da UNE.75 O 

27º Congresso, realizado em São Paulo em 1965, elegeu Altino Dantas, estudante da 

Faculdade de Direito de Santos e membro do PSB, presidente. O 28º Congresso foi 

realizado na cidade de Belo Horizonte – MG, em 1966. Elegeu presidente o estudante 

mineiro, membro da AP e aluno da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas 

Gerais, atual Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – José Luiz Moreira Guedes. 

Em 1967, o 29º Congresso, realizado em Valinhos (SP) elegeu Luís Travassos presidente. 

O militante era aluno da Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo e foi 

membro da JUC até 1965, quando ingressou na AP. O 30º Congresso teve um processo 

bastante tumultuado. Realizado na cidade de Ibiúna (SP), o congresso foi “desmantelado 

pela repressão, que prendeu cerca de mil delegados eleitos” 76. Os delegados que voltaram 

aos estados deram prosseguimento às discussões e à eleição da diretoria. Na reunião 

realizada em março de 1969, no Rio de Janeiro, Jean Marc Von Der Weid, o membro da 

AP e estudante da Escola de Química da Universidade do Brasil, atual UFRJ, foi eleito 

presidente da entidade. Porém, em setembro do mesmo ano, o militante foi preso e, dois 

anos depois, em setembro de 1971, o também membro da AP e estudante de Geologia da 

Universidade de Brasília – UnB – Honestino Guimarães, vice de Jean Marc, foi eleito 

presidente. No ano seguinte, Honestino Guimarães foi preso, segundo informações 

conseguidas pelos familiares, pelo Centro de Informações da Marinha – Cenimar – e é, 

                                                 
75 As informações que se seguem foram retiradas de: O Movimento, 28/05 a 3/06 de 1979, p. 9 e da seção 
“Cronologia do Movimento Estudantil” do site www.mme.org.br, em 30/04/2010 às 12:42. As informações 
sobre os presidentes eleitos foram retiradas do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (Abreu, 2001). 
76 “As diretorias da UNE de 1964 até hoje”. O Movimento, 28/05 a 3/06 de 1979. 
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desde então, tido como “desaparecido político”. Com este acontecimento, os congressos, 

mesmo clandestinos, deixaram de existir.  

José Dias da Silva descreve, em sua tese de doutorado, que duas movimentações 

ocorreram, entre 1964 e 1965, de pessoas buscando propor novas ocupações para o prédio. 

De um lado, a diretora do Serviço Nacional do Teatro então, Barbara Heliodora Carneiro de 

Mendonça, solicitava que o governo transferisse para o órgão o prédio, a fim de abrigar o 

Conservatório Nacional de Teatro. De outro, o diretor do Centro Nacional de Canto 

Orfeônico (CNCO), Reginaldo Carvalho, membro da Divisão Extra-escolar do MEC, se 

articulava para instalar, no mesmo local, o CNCO. Desta forma, as duas instituições, entre 

outras, passaram a ocupar o edifício da Praia do Flamengo, 132. 

O decreto 55.591 de 19 de janeiro de 1965, do então presidente general Humberto 

Castelo Branco, dispunha sobre a nova utilização do prédio. Ele havia ficado interditado até 

então e, naquele momento, deveria passar a abrigar  

 
além da Campanha de Assistência ao Estudante da Divisão de 

Educação Extra-escolar do Departamento Nacional de Educação, o 

Conservatório Nacional de Teatro, o Museu e a Biblioteca do Serviço 

Nacional do Teatro, o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico e o 

Museu Villa-Lobos77 

 

A documentação do Serviço de Patrimônio da União não faz referência a este 

período de ocupação do prédio. A UNE realizou seu último congresso oficial em 1965, na 

cidade de Santo André, estado de São Paulo, e, apesar de ter suas atividades suspensas por 

força de decreto-lei em 14 de janeiro de 196678, continuou realizando congressos 

clandestinamente.  

As instituições que passaram a ocupá-lo seriam, em 1969, reunidas na Federação 

das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ)79 que, dez anos 

depois, transformou-se na Universidade do Rio de Janeiro – Unirio80.  

                                                 
77 Decreto 55.591 de 19 de janeiro de 1965  
78 Decreto nº 57.634, de 14 de janeiro de 1966. 
79 Decreto-lei 773 de 20 de agosto de 1969. 
80 Decreto-lei nº 6655 de 5 de junho de 1979. Apesar de, correntemente, ter adotado o nome “Universidade 
Federal do Rio de Janeiro”, não foi possível precisar o momento da mudança. 
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1.4 A propriedade do terreno em disputa: 1980 – 2007 

 

A partir da segunda metade da década de 1970, começa a ser articulado um 

movimento de abertura do regime, que culminaria no restabelecimento do regime 

democrático nos anos 1980. Segundo o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, os 

“atores principais do processo de abertura, bem como seus condicionantes políticos, 

econômicos e institucionais” (Silva, 2007: 249) já estavam definidos desde o início dos 

anos 1970. 

 
Tais são os atores principais e seus condicionantes a serem 

considerados na reconstrução do cenário da redemocratização do 

Brasil: a pressão externa e os condicionantes da economia mundial, na 

qual o Brasil já se inseria de forma determinante e definitiva; os 

militares e seus condicionantes institucionais, compreendidos como a 

corporação e seus organismos e, por fim, a oposição, representada 

pelo MDB e seus condicionantes inscritos da cultura política 

envolvente. (Op. Cit.) 

 
A pressão externa se localiza na chegada à presidência dos Estados Unidos do 

democrata Jimmy Carter, cuja campanha eleitoral e prática administrativa indicavam uma 

“importante virada na estratégia americana.” (Op. Cit.: 251) Esta “virada” tinha como 

objetivos centrais a recuperação do prestígio americano no contexto mundial, agindo 

especialmente na “associação entre a política externa americana e direitos humanos” (Op. 

Cit.) e na criação de novas condições que reformulassem o “enfrentamento com a União 

Soviética”.  No quadro desta nova estratégia, continuar apoiando regimes ditatoriais da 

América Latina seria nocivo à legitimidade das ações propostas pelo governo americano. 

Ainda assim, acrescenta o historiador, esta mudança da estratégia americana “não explica, 

isoladamente, as diversas aberturas latino-americanas a partir do início da década de 1980, 

como, da mesma forma não é o único ator externo no processo de abertura brasileiro.” (Op. 

Cit. 252) Acrescenta, então à analise deste processo, a crise econômica mundial, 

acompanhada da recessão em 1982, que atingiu as economias latino-americanas e 

especialmente a brasileira. O esgotamento dos modelos econômicos das ditaduras, até então 
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tomados como eficientes, revelava que aqueles modelos não eram capazes que gerar a 

sustentação do desenvolvimento econômico que propunham. Apesar de, no início da 

década de 1970, a crise ainda não ser um elemento, dado que o país apresentava 

crescimento da economia neste período, sua instalação no final da década contribuiria para 

acelerar o ritmo da transição, ajudando a reforçar o discurso contra o regime na opinião 

pública. 

Na dinâmica interna, versões concorrentes se apresentam para explicar a abertura 

política. Por parte do poder militar, nomes como “Geisel, Leônidas Pires Gonçalves, 

Aureliano Chaves, entre os principais, insistem (...) que o processo de abertura sempre 

esteve sob completo controle militar e foi o tempo todo devidamente monitorado” (Idem, 

264) Segundo este argumento, as oposições e movimentos da sociedade civil não teriam 

desempenhado nenhum papel relevante e, inclusive, a ação da esquerda armada teria 

atrasado intentos anteriores no sentido da abertura política. Por outro lado, as vitórias 

eleitorais do MDB, partido da oposição, aliado à volta crescente das mobilizações públicas 

de oposição, como as passeatas estudantis, em 1977, e a greve do ABC, em 1978 indicam a 

importância da participação popular neste processo, se não de fato instalando a democracia, 

ao menos desgastando o governo militar e apontando sua perda de legitimidade.   

Neste mesmo período, com a derrota da luta armada, novas propostas de ação 

política começaram a surgir para as esquerdas no Brasil. O movimento de luta contra o 

regime militar assumiu a postura de “resistência democrática” e cresceram os movimentos 

pelas chamadas minorias políticas. Foi este o momento do retorno das manifestações de 

rua, encabeçadas, de acordo como Maria Paula Araújo, pelo movimento estudantil.  

A autora, analisando o período, afirma: 

  
Neste novo cenário, alguns atores passaram a se destacar. Entre eles, 

prioritariamente, o Movimento Democrático Brasileiro/MDB, a Igreja 

Católica e o Movimento Estudantil. O MDB, após a vitória eleitoral de 

1974, passou a canalizar o descontentamento dos mais variados setores da 

sociedade em relação ao regime militar. A Igreja Católica teve enorme 

papel na luta pela defesa dos direitos humanos, principalmente através 

das Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs, e as Pastorais (entre as 

quais uma das mais ativas era a Pastoral da Terra). E o Movimento 
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Estudantil foi um dos grandes responsáveis pela retomada das 

mobilizações políticas, inclusive recuperando o espaço das ruas. (Araújo, 

2004: 167) 

 

Ainda destaca a importância do movimento na luta pelas “liberdades democráticas”, 

nova orientação das esquerdas da época após a derrota da luta armada, com a realização das 

primeiras passeatas contra o regime desde as mobilizações de 1968: 

  
Aos gritos de “Libertem nossos presos! Agora, já!” estudantes 

realizaram amplos atos públicos em várias universidades e, junto 

com outros setores da oposição, aproveitaram o movimento e 

criaram o Comitê 1º de Maio pela Anistia: o primeiro passo para 

uma campanha pública, de rua e ofensiva, pela anistia no país.” 

(Idem: 167-8) 

 
A volta às ruas e o crescimento da mobilização dos movimentos sociais apontava 

novas configurações para o velho regime, contra o qual os diversos grupos se mobilizavam, 

identificado como fonte principal dos problemas específicos que apontavam. Neste 

contexto, o movimento estudantil se concentrava em reorganizar sua principal entidade. 

Na revista A volta da UNE (Gonçalves e Romagnoli, 1979), falando sobre o 

congresso de 1979, encontra-se a seguinte afirmação: 
  

o regime, certamente, não autorizou o encontro e apressou-se em lembrar 

que „a UNE é ilegal‟. Mas também não pôde impedi-lo e, menos ainda, 

reprimi-lo, como fizera em 1977 (...) Em vez disso, o governador da Bahia 

cedeu o Centro de Convenções para realização do Congresso, enquanto o 

Ministério da Educação acenava com o projeto de extinção dos decretos 477 

e 22881. (GONÇALVES e ROMAGNOLI, 1979: 3) 

                                                 
81 O Decreto-lei 477, de 26/02/1969, definia o que era considerado “infrações disciplinares” praticadas por 
professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino público ou particulares bem 
como estabelecia punições. Dentre as “infrações subversivas” estava aliciar, incitar ou participar de 
paralisação das atividades acadêmicas; produzir, portar ou distribuir material subversivo; organizar 
movimento subversivo ou dele participar. As punições previam a perda de bolsas de estudo e matrícula, para o 
caso de discentes e demissão, dispensa e impedimento de nomeação para cargos, no caso de docentes e 
funcionários. O Decreto-lei 228, de 28/02/1967, reformulava as instâncias de representação estudantil, que já 
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É possível perceber o relato de uma experiência que estava se modificando; mesmo 

que a repressão da ditadura militar ainda existisse ou, que a Lei de Anistia fosse decretada 

apenas em agosto de 1979 (o congresso foi em maio do mesmo ano), já não era mais como 

dois anos antes, quando a reunião dos estudantes fora impedida. Agora, os estudantes 

podiam realizar seu congresso com apoio do governador da Bahia Antônio Carlos 

Magalhães, mas não sem passar por investidas do Regime. Trata-se de que passava a existir 

a possibilidade de negociação; apontava-se para a extinção dos decretos 477 e 228, 

instrumentos de impedimento institucional de organização dos estudantes. O clima político 

já estava se modificando e apontando, portanto, para distensão do Regime.  

O jornal O Movimento, semanário da “imprensa alternativa”, trazia na capa do 

número 204 a manchete “A UNE já se levanta. E o governo finge que não se importa.” 82 A 

reportagem faz um histórico da atuação da UNE, principalmente a partir de 1968, 

descrevendo suas bandeiras de luta e seus debates sobre as questões da universidade. Não 

aborda questões de cunho político, apenas fala tangencialmente de temas como a 

democracia, sempre com o foco na universidade e tratando de assuntos como o da 

representatividade estudantil nos colegiados, o que é de se esperar de uma publicação feita 

ainda sob o regime da censura à imprensa.  

A chamada, na parte interna do jornal, declara: “Onze anos depois de quase 

destruída pelo Regime Militar, a União Nacional dos Estudantes ressurge enquanto a 

ditadura fraqueja.”83 A própria reportagem responde o questionamento sobre quais razões 

levariam o Regime a tolerar o Congresso da UNE 
 
“Primeiro, porque o governo pode ter saldos negativos, como ocorreu 

no episódio da greve dos metalúrgicos do ABC84. Depois de decretar 

intervenção, precisou recuar e devolver os sindicatos às suas diretorias 

originais, amargando a derrota de haver descontentado o conjunto das 

forças democráticas do País, que se uniu na condenação da repressão 

contra o movimento sindical. E segundo porque o governo pode ainda 
                                                                                                                                                     
havia sido alterada com a Lei Suplicy de Lacerda (Lei 4464 de 04/11/1964), tornando extinta a UNE e as 
UEEs e subtendo toda a organização estudantil ao Ministério da Educação e Cultura – MEC. 
82 “A UNE já se levanta”. O Movimento, 28/05 a 3/06 de 1979, capa. 
83 “UNE, a esperada”. O Movimento, 28/05 a 3/06 de 1979, p. 8. 
84 Primeiro movimento grevista após as paralisações de Osasco e Contagem, em 1968. Os “saldos negativos” 
se referem ao fato desta greve ter alcançado projeção nacional. Sobre este tema, ver: Scoleso, 2004. 
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contar com as divergências e a falta de unidade dentro do próprio 

movimento estudantil, que podem enfraquecê-lo a ponto de dispensar 

atitudes mais drásticas por parte do Regime.”85 

 

Por uma ou por outra razão, ao final, o que se procura ressaltar é que “A fragilidade 

do Regime é patente.”86 Porém, a declaração de um dirigente da União Estadual dos 

Estudantes de São Paulo procura aborda o tema mais como um reflexo de uma maior 

possibilidade de controle social sobre as ações de repressão do que propriamente uma 

fraqueza do regime. “Não é que a ditadura está curvada. Ocorre que não é a melhor saída 

para o regime usar a repressão. Se houver repressão, haverá grande solidariedade aos 

estudantes por parte dos setores democráticos da sociedade.”87 

O movimento de rearticulação da UNE, além de ser descrito, pelo jornal, como 

“esperado” e “necessário”, é tido, ainda, como “inevitável”. Utiliza-se, inclusive, do texto 

publicado por Romualdo Junqueira no Correio Brasiliense, jornal da “imprensa 

tradicional”, em 23 de maio do mesmo ano, segundo o qual o governo iria ao Congresso, 

apoiando financeiramente grupos ligados ao interesses do Regime a fim de “influir e obter 

tempo para que a direita se articule e influencie na direção da UNE.”88, do que se pode 

depreender que as regras da disputa estariam, de fato, se alterando. 

Ainda que a alguma atividade militante tivesse permanecido durante a época de 

ilegalidade da UNE, o movimento de distensão do Regime abria a possibilidade de retorno 

à luta no quadro institucional. Assim, a reorganização, ou, a “volta” da UNE havia ganhado 

corpo; seu debate circulava pelos mais diversos espaços e, apoiado nos “setores 

democráticos da sociedade”, ganhava legitimidade suficiente para impedir que o Regime 

agisse contra a realização do Congresso, que foi realizado no mês de maio de 1979, na 

cidade de Salvador, Bahia. A força política vitoriosa neste ano foi a “Viração”, composta 

                                                 
85 “UNE, a esperada”. O Movimento, 28/05 a 3/06 de 1979, p. 8. 
86 Idem, idem. 
87 Idem, idem. 
88 Idem, idem. 
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por militantes do PCdoB e independentes da Bahia, que elegeu o estudante baiano Ruy 

César89.  

Assim, seria inevitável passar pelo debate acerca de do prédio da Praia do 

Flamengo, 132, que a instituição havia sido impedida de ocupar desde 1965. Reforçou-se 

publicamente o empenho dos militantes em recuperar a sede e uma série de manifestações 

nesse sentido começaram a ser realizadas. O retorno ao prédio figurava como uma bandeira 

de luta neste contexto. 

Ruy Cézar narrou ao projeto Memória do Movimento Estudantil suas memórias 

desta mobilização que a gestão 1979-1980 da UNE empreenderia. 

 

Nós fizemos uma visita à Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro), que tinha um conjunto de cursos sediados no antigo prédio da 

UNE. (...) A UNE não tinha sede. A UNE não era legalizada, e a nossa 

gestão não tinha recursos (...)  

no dia seguinte à nossa visita ao prédio da UNE, apareceu na reitoria e na 

diretoria da escola que funcionava no prédio um laudo de que o prédio 

estava condenado. Os engenheiros da Prefeitura chegaram à conclusão de 

que o prédio cairia e que ele tinha que ser desocupado naquele momento.  

 

Apesar de sua reorganização ser algo ainda bastante incipiente, já que o primeiro 

Congresso após onze anos de desarticulação havia acontecido há menos de um ano, no 

entender de Ruy Cezar, aquela movimentação de visitar o prédio teria chamado a atenção 

do governo para uma mobilização mais intensa. “Imediatamente”, o governo determinou 

que se demolisse o prédio, apesar de haver outras opiniões acerca de suas verdadeiras 

condições. 

 

A Associação dos Engenheiros do Rio de Janeiro disse que não havia 

nenhum problema com o prédio. Eles queriam fazer um outro laudo, mas 

                                                 
89 Ruy Cézar da Costa Silva era militante estudantil sem vinculação partidária, eleito presidente da UNE no 
Congresso da Reconstrução, em 1979 pela corrente Viração, que mais tarde se tornaria a União da Juventude 
Socialista. 
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nem a polícia nem a Prefeitura deixaram a Associação entrar para fazer o 

outro laudo, e a gente começou a organizar manifestações90. 

 

O movimento estudantil começava a retomar sua organização e sua força 

institucional e se propunha a retomar o prédio da Praia do Flamengo. Em paralelo, surgia a 

notícia de que o mesmo estaria condenado e seria demolido. Assim, a resistência à 

demolição tomou corpo. Estudantes e intelectuais tentaram ocupar o prédio, mas a atitude 

do Corpo de Bombeiros e da Polícia, que retirou professores e estudantes do prédio em uma 

rápida ação, já não permitia a entrada de mais ninguém. Então, as manifestações foram 

realizadas na pista do Aterro do Flamengo, em frente ao prédio.  

O juiz Carlos David Aarão Reis determinou, por meio de liminar, que fosse 

suspensa a demolição do prédio e que se fizesse uma nova avaliação. O caso se tornou 

bastante popular na época pelo fato de ter o juiz reagido ao não cumprimento de sua 

decisão “de arma em punho, em 9 de junho de 1980.”91 A liminar do juiz fora cassada pelo 

“Tribunal Federal de Recursos (TFR)” e partes do processo foram extraídas para serem 

enviadas ao “Conselho de Justiça Federal”. Posteriormente, o juiz Aarão Reis foi submetido 

a uma sindicância em razão de sua participação no “caso UNE”.92   

Após cinco dias de mobilizações, o prédio, então, foi demolido. Nas memórias de 

Ruy Cézar o evento aparece caracterizado com os termos “frustrante”, “agressão à história 

do país”, “atestado de ignorância não só dos militares, mas também dos dirigentes do 

governo e da Prefeitura do Rio de Janeiro”. As palavras servem como brechas para 

entendermos o lugar que esta demolição ocupa no imaginário do movimento estudantil, 

mais especificamente, e dos grupos que o compõem e se definem como esquerda, de 

maneira mais geral.  

Após a demolição, em dezembro de 1981, a União doou o terreno à Unirio, como 

está documentado na certidão do mesmo93, depois do que o espaço não teve utilização. No 

jornal Nossa Voz, publicado pela UNE no ano de 1983, surge uma referência ao espaço. Na 

                                                 
90 Silva, 12/11/2004. 
91 Caso UNE: juiz reassume o cargo com uma liminar, O Globo, 23/07/1982. 
92 Idem. 
93 Certidão do prédio – cartório do 9º Ofício da Comarca da Capital. 
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reportagem de capa, há a manchete “Governo quer vender sede da UNE”94. Na parte 

interna, a reportagem afirma que “depois de derrubar o prédio, regime planeja „venda‟ do 

terreno”95. Afirma, ainda, que o prédio havia sido ocupado pelos estudantes durante a 

campanha contra as pretensões de Hitler, por pertencer à “Associação Germânica, ponta de 

lança do nazi-fascismo em nosso país.” 96 Continua, afirmando que Aureliano Chaves97, 

vice-presidente da República (1979-1985), tendo assumido a presidência no lugar de João 

Figueiredo por um mês naquele ano, havia colocado o terreno à venda e dado prioridade de 

compra à “Associação Germânica”, que pagaria um “preço simbólico” na transação, porém, 

a venda não iria à frente. 

Ao mesmo tempo, os militantes da UNE se voltavam para as questões inerentes ao 

trabalho interno da entidade. Os anos 1980 foram marcados pelo embate entre PCdoB e PT, 

as duas maiores correntes organizadas no movimento universitário da época. Segundo 

Maria Paula Araújo, “entre 1980 e 1989 esses dois grupos se revezaram na diretoria da 

UNE. Nas eleições, formavam-se diversas chapas e, às vezes, surgiam novos grupos, mas a 

vitória era sempre de um desses blocos.” (Araújo, 2007: 253) No final desta década, 

começou a ser debatida a questão da proporcionalidade. O modelo de composição das 

diretorias da UNE, até então, seguia o formato da majoritariedade, que significava que a 

força política que obtivesse a maioria simples dos votos elegeria todos os cargos da 

instituição. O novo modelo proposto, implantado em 1990 e que vige até o presente, 

orientava que a chapa mais votada elegesse o presidente da gestão e o restante das 

diretorias deveriam ser divididas proporcionalmente pelas chapas que se apresentaram para 

a eleição, obedecendo ao percentual de votos obtidos na Plenária Final do congresso.  

A intensa disputa que estava colocada na década de 1980 no interior do movimento 

universitário poderia ameaçar a unidade da entidade, o que, tendo em vista o lastro político 

que detinha, seria negativo para o movimento. Portanto, segundo Cláudio Langone, 

militante do PT que presidiu a última gestão da UNE composta por majoritariedade, o que 

se pretendia com a proporcionalidade era “dar governabilidade à UNE, conseguir 

                                                 
94 “Governo quer vender sede da UNE”, Nossa Voz, dez. 1983, capa. 
95 “Sede da UNE: de volta à Associação Germânica?”, Nossa Voz, dez. 1983, p. 4. 
96 Idem, idem. 
97 Político mineiro. Foi membro da UDN, da ARENA e do PDS, do qual saiu junto com o grupo dissidente 
que fundaria, posteriormente, o PFL. Ver mais em Sousa, 2001. 
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consolidar relações políticas entre dois grandes blocos e fazer a entidade funcionar 

encerrando um ciclo.”98 

A situação do terreno só seria definitivamente resolvida no ano de 1987, quando, em 

28 de maio, o presidente José Sarney99, sancionou a lei 7.606, em que ficava o Poder 

Executivo “autorizado a adquirir, mediante compra ou permuta, o bem imóvel pertencente 

ao patrimônio da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO, (...) localizado no perímetro 

urbano da cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, situado na Praia 

do Flamengo nº 132.”100 Após a compra, o Poder Executivo deveria encaminhar “por 

intermédio de seus órgãos competentes, os procedimentos jurídicos necessários à doação do 

referido imóvel à União Nacional dos Estudantes – UNE.”101 O texto não traz justificativas 

ou maiores detalhes sobre as razões que levaram o presidente da República a tomar esta 

decisão.  

Autorizada em 1987 e reforçada em 1994 pelo presidente Itamar Franco, somente 

em 9 de maio de 1995102 a compra foi efetivada pela União. A certidão definitiva data de 16 

de abril de 1996, assinada pelo então presidente da UNE Orlando Silva, que posteriormente 

se tornou Ministro dos Esportes no governo Lula.  

Em paralelo a estas movimentações, um estacionamento e uma oficina mecânica 

foram montados no terreno. É difícil datar com precisão quando o terreno começou a ser 

explorado desta forma. A origem do acordo que o possibilitou é pouco conhecida, não 

consta de depoimentos de militantes, é pouco tratada pela imprensa e tampouco consta de 

documentos oficiais. 

Podemos ter alguma pista em uma nota muito breve da Revista Domingo do Jornal 

do Brasil, publicada provavelmente em 1990, já que logo no início do texto é esclarecido 

que “em março fez 10 anos que operários demoliram a sede da União Nacional dos 

Estudantes, na Praia do Flamengo, nº 132”. Na nota, afirma-se que “O enredo se 

                                                 
98 Langone apud Araújo, 2007: 258. 
99 Eleito vice-presidente de Tancredo Neves em 1985, tomou posse como presidente devido ao falecimento 
daquele em 21 de abril do mesmo ano. Ver mais em Campos e Ramos, 2001. 
100 Lei 7.606, de 28 de maio de 1987. 
101 Idem. 
102 Idem.  
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embaralhou ainda mais quando a antiga diretoria da entidade resolveu alugar a área e fez 

surgir no lugar um estacionamento e uma oficina mecânica.” 103 

Também paira no ar, nas conversas e especulações mais informais entre os 

militantes mais antigos, a suspeita de que o terreno tenha realmente sido alugado, mas surge 

sempre como um ato impensado e que as diretorias seguintes da UNE manifestaram a 

intenção de reaver e ocupar o terreno. 

Ao longo dos anos 1990 o processo contra o grupo que explorava o estacionamento 

correu. A cada ida ou vinda do processo na Justiça em que a possibilidade de sair sentença 

favorável à UNE se aproximava, a militância tentava se organizar e realizar atos públicos 

que apressassem a decisão.  

No ano de 2001, um ato público foi realizado no Palácio Guanabara ocasião em que 

o governador prometeu um milhão de reais para ajudar a reconstrução do prédio. Aquele 

era, depois de décadas, o retorno do debate sobre o terreno da Praia do Flamengo, 132 à 

cena pública, apesar de, efetivamente, o valor prometido não ser suficiente para colocar em 

prática o projeto arquitetônico que a UNE tinha para o espaço, presente ganhado em 1999 

de Oscar Niemeyer. Além disso, a situação jurídica do terreno ainda não permitia qualquer 

movimentação neste sentido por parte da UNE.  

A disputa pela posse do terreno teve fim somente em 2007. Neste ano, a UNE 

realizou sua 5ª Bienal de Arte, Ciência e Cultura na cidade do Rio de Janeiro. Com o tema 

Brasil África – um rio chamado Atlântico, o evento discutiu questões em torno da 

influência negra na formação do Brasil. Mas, como é parte do formato das Bienais da UNE, 

o evento também tinha os seus momentos voltados para a reflexão sobre a própria 

instituição, suas políticas e suas bandeiras de luta.  

Em agosto do mesmo ano, a UNE completaria setenta anos e um processo longo de 

comemorações teve início já em janeiro. Muitos ex-presidentes estiveram presentes à 

Bienal, a exposição Memória do Movimento Estudantil rememorou fatos da história da 

instituição. Ao final do evento, em 1º de fevereiro de 2007, uma passeata saiu do local onde 

ocorria o evento, no bairro da Lapa, e terminou no terreno da Praia do Flamengo. Lá, os 

militantes do movimento estudantil ocuparam o espaço, montando um acampamento que 

durou até março do mesmo ano. 

                                                 
103 Revista Domingo, s/d, p. 17 
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Após a ocupação do terreno pelos militantes, o grupo que explorava o 

estacionamento propôs uma ação de reintegração de posse contra a UNE. O processo nº 

2007.001.013638-4 teve fim em 4 de maio de 2007. No texto da decisão final, o juiz Jaime 

Dias Pinheiro Filho declara que “constitui fato público e notório a luta dos estudantes pela 

retomada do espaço perdido desde a época dos anos oitenta, logo após a demolição do 

prédio.” 104    

Mais à frente, o juiz busca dar legitimidade à decisão com base na história da 

ocupação daquele espaço, que, para ele e os demais agentes envolvidos, se trata da verdade 

dos fatos e não de uma versão. Nesta verdade histórica que ele procura enunciar, a 

ocupação de 1942 aparece como elemento fundamental, ainda que como uma releitura 

peculiar: 

 

foi o presidente Getúlio Vargas quem doou a sede da instituição à 

UNE, que funcionou de 1942 até 1964, triste momento do cenário 

político brasileiro, cujo estado democrático de direito chegou a ser 

alvo de vários golpes perpetrados pelos militares, os quais chegaram 

ao ponto de incendiar o imóvel.105 

  

Sabe-se que, de fato, o presidente Getúlio Vargas nunca doou o prédio à instituição. 

O que houve foi uma cessão do espaço. Nem sempre ao longo da história, também, este uso 

da UNE foi entendido publicamente como legítimo. As disputas, em especial a dos anos 

1950, quando a instituição esteve em vias mesmo de ser despejada do prédio, passam por 

um apagamento. 

O esforço que os agentes hoje empreendem em estabelecer uma versão verdadeira 

para a ocupação do prédio e do terreno, selecionando e narrando os fatos, especialmente 

enquadrados pelas possibilidades de ação política do momento em que estão colocados os 

agentes, está sintetizada nestas poucas linhas da sentença judicial. Ela serve de base para a 

para a decisão sobre o terreno e contribui para a capitalização da UNE na cena política, 

                                                 
104 Sentença – processo 2007.001.013638-4 em 4 de maio de 2007. 
105 Idem. 
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especialmente através da reivindicação de reparação por atos da ditadura militar, como será 

visto adiante. 

A decisão judicial que deu ganho de causa à UNE saiu após uma mobilização 

pública de forte apelo à memória não só do movimento estudantil, mas de uma memória 

que se concede o direito de falar em nome da nação. Em artigo sobre a ocupação do 

terreno, do dia 9 de fevereiro de 2007, Gustavo Petta106, então presidente da instituição, 

afirma que o retorno à sede não dizia respeito somente aos estudantes. “Esta é uma dívida 

histórica do Estado para com os estudantes brasileiros e um dos atos simbólicos para 

superar definitivamente um período tão duro para o povo deste país.” 107 

Para ele, não se tratava somente de reconhecer a UNE como agredida pelo Regime 

e, por isso, legítima demandante por reparação. A dívida é do Estado com os estudantes, 

mas, é para superar o duro período de todo o povo deste país que este ato tem significado.  

No seu discurso, não se articula uma retórica de que os estudantes precisam ser reparados 

para se afirmar em uma operação de se destacar do todo. Para Petta, os estudantes 

“reocupam sua sede para nela fincar a bandeira da democracia”, ou seja, aquilo que é um 

elemento importante para o conjunto da sociedade e não somente para os estudantes. 

O importante, para esta reflexão, é notar que, cerca de um ano e meio após esta 

mobilização de memória, a UNE conseguiu que o Estado se reconhecesse culpado pelo 

incêndio de 1964 e a identificasse a instituição como vítima pela demolição do prédio em 

1980108. Com base nestas prerrogativas, a entidade será reparada com indenização cujo 

valor ainda será estabelecido, a ser aplicado na construção de um novo prédio, aquele 

projeto que foi presente do arquiteto Oscar Niemeyer. 

Não buscamos aqui apresentar uma versão verdadeira para esta trajetória, em que se 

propusesse corrigir as versões que a UNE cria para sua própria história. O que se propõe é 

pensar que, assim como as tradições, que são inventadas109, ou as comunidades, que são 

imaginadas110, a UNE é considerada legítima e a versão que narra para o uso do espaço na 

Praia do Flamengo é tomada como a verdadeira justamente porque seus agentes souberam 

                                                 
106 Militante da UJS, presidiu a UNE por duas gestões (de 2003 a 2007). Foi candidato a vereador na cidade 
de São Paulo, em 2008, pelo PCdoB e secretário de Esportes da prefeitura de Campinas. 
107 A UNE de volta para casa, 09/02/2007, www.une.org.br 
108 Cf. Texto da Exposição de Motivos do Projeto de lei 3931 de 2008.  
109 Cf. Hobsbawn: 2002. 
110 Cf. Anderson: 2008. 
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ganhar dos outros indivíduos que partilham com eles a mesma experiência geracional; ou 

seja, que vivem as mesmas coisas nas mesmas épocas, não sendo o caráter etário 

determinante para a definição; o reconhecimento dos enunciados que professa. 

Estas formas de elaborar-se estão fortemente calcadas no movimento de 

organização de sua memória, que teve o estopim deflagrado no ano de 2001. Este 

movimento teve materialidade, primeiramente, com o projeto Memória do Movimento 

Estudantil, que será objeto do próximo capítulo. 



67 
 

Capítulo II – Projeto MME: uma memória oficial para a UNE 

 

Em 27 de maio de 2004, uma cerimônia no Museu da República, localizado no 

Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, lançou o projeto Memória do Movimento 

Estudantil. Quem convidava para o evento era a Petrobras, empresa patrocinadora do 

projeto com o apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo (Lei 

Rouanet), em parceria com outras instituições: a Fundação Roberto Marinho – FRM, a 

União Nacional dos Estudantes – UNE, o Museu da República e a TV Globo, conforme 

consta no convite. A cerimônia contou com uma mesa redonda composta por pessoas 

que estiveram de diversas maneiras, e em diferentes épocas, ligadas à militância 

estudantil. 

 

 [O] ministro da Casa Civil, José Dirceu; o presidente do PSDB 

[Partido da Social-Democracia Brasileira], José Serra; o secretário 

de Coordenação Política e Assuntos Institucionais da Presidência 

da República, Aldo Rebelo; o deputado Lindberg Farias; e um dos 

fundadores da UNE e ex-presidente da ABI [Associação Brasileira 

de Imprensa], José Gomes Talarico.1  

 

Mediada pelo jornalista William Waack, teve ainda a participação de 

representantes das instituições parceiras: 

  
o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme de 

Oliveira Estrela; o presidente da Fundação Roberto Marinho e vice-

presidente das Organizações Globo, José Roberto Marinho; o 

presidente da UNE, Gustavo Lemos Petta; o diretor-geral do Museu 

da República, Ricardo Vieiralves; e o ministro interino da Cultura, 

Juca Ferreira.2 

 
Ainda de acordo com o convite, o projeto nasceu com o objetivo de ―resgatar 

documentos do movimento estudantil brasileiro‖ a partir de doações individuais e das 

diversas instituições do movimento estudantil para ―reunir e organizar‖ um acervo. Para 

isso, a primeira ação do projeto foi ―uma campanha nacional para incentivar as pessoas 
                                                 
1 Release Lançamento – Projeto Memória do Movimento Estudantil, 27/05/2004. 
2 Idem. 
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a doarem documentos sobre as mais diversas manifestações do movimento estudantil ao 

longo dos anos.‖ Era listado, também como objetivo central do projeto, a criação de um 

―banco de história oral‖ a partir dos depoimentos ―das principais lideranças e pessoas 

que participaram do movimento‖. Este acervo ficaria abrigado no Museu da República 

até que se construísse o ―Centro de Memória do Movimento Estudantil na UNE‖. 

O evento de lançamento do MME nos permite perceber alguns elementos 

importantes na arquitetura do projeto de resgate3 e organização da memória do 

movimento estudantil. Porém, para entender o processo que tornou possível a sua 

existência, cabe voltar alguns anos antes da cerimônia no Palácio do Catete. 

 

2.1 Contexto e dinâmicas do movimento estudantil nos anos 1990-2000 

 

No ano de 2001, um ato público foi realizado no Palácio Guanabara pela 

regulamentação da cota para estudantes de escolas públicas na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro – UERJ – e na Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF – 

com a presença de secretários de estado e do governador de então, Anthony Garotinho. 

Durante este ato, o governador prometeu um milhão de reais para a reconstrução do 

prédio da Praia do Flamengo, 132. Após a sinalização do governador, um grupo foi 

designado pela presidência da UNE para estudar as formas possíveis de receber a verba. 

Felipe Maia, presidente da instituição entre 2001 e 2003, membro da União da 

Juventude Socialista – UJS, corrente ligada ao Partido Comunista do Brasil – PCdoB – 

relata o acontecimento em seu depoimento ao MME  

 

foi numa atividade na qual Garotinho estava propondo a reserva de 

vagas para as universidades públicas. Então, anunciou que o 

governo do Rio iria auxiliar a reconstrução da sede da UNE na 

Praia do Flamengo – a sede que foi incendiada pela ditadura – com 

um milhão de reais. (...) Após o anúncio, fomos estudar como é que 

poderíamos receber esse recurso. A idéia original do Garotinho era 

                                                 
3 O termo é adotado aqui acompanhando as discussões apontadas por Luciana Heymann (2007:31). 
Segundo a autora, no que diz respeito à gestão dos passados sensíveis no Brasil, o termo ―resgate da 
memória‖ é mais recorrente no léxico das políticas públicas e dos movimentos sociais do que, por 
exemplo, o ―dever de memória‖ francês.   
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de que o recurso fosse usado – e a nossa também – para a 

reconstrução do prédio da UNE na Praia do Flamengo.4 

 

Em seu depoimento de 2004, Felipe Maia já aponta para o projeto de erguer no 

terreno da Praia do Flamengo um centro cultural e um espaço para a organização do 

movimento estudantil.  

 
o projeto original previa que ali funcionaria um centro cultural que, 

em suas dependências, abrigaria a UNE, para a utilização do 

Movimento Estudantil. Haveria também escritórios que poderiam 

ser vendidos ou alugados, para ajudar tanto a construir o prédio 

quanto para sustentar financeiramente a UNE.5  

 
A fala acima nos leva a crer que a intenção da diretoria da UNE, ao ter notícia da 

possibilidade da verba, seria investir no projeto que a instituição ganhou de presente do 

arquiteto Oscar Niemeyer, em 1999. Anos depois, esta ideia amadureceria e 

desencadearia o processo que teve como ápice o projeto de lei que reconhece a 

responsabilidade do Estado na destruição da sede da UNE e prevê indenização à 

instituição que deverá ser investida na construção do novo prédio, assunto que será 

desenvolvido no próximo capítulo. 

Além de a verba prometida ser insuficiente para a construção do novo prédio 

havia um impedimento legal para a construção. A UNE, como uma instituição privada, 

não poderia utilizar o recurso de uma doação pública para a construção de um imóvel. 

 

Só que, quando a gente foi estudar o assunto, a gente viu que não 

era permitido que uma entidade privada, e a UNE é uma entidade 

de direito privado, recebesse recursos para construir patrimônio de 

um órgão público, ou seja, o prédio seria patrimônio da União 

Nacional dos Estudantes.6 

 

O prédio a ser construído seria patrimônio da UNE, e não do governo do estado, 

de onde viria a verba e isto não era permitido. Assim, foi preciso buscar outra maneira 

                                                 
4 Maia, 10/11/2004. 
5 Idem. 
6 Idem. 
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de receber o recurso. Surgiu, então, a ideia de destinar a verba a um projeto que tivesse 

diálogo com a nova proposta de ocupação do espaço da Praia do Flamengo e, ao mesmo 

tempo, recuperasse uma antiga proposta da UNE. 

 

(...) a nossa proposta – e o governador concordou – foi usar esse 

recurso para a memória do movimento estudantil no centro cultural. 

Desde o início, já tínhamos a idéia de que houvesse um acervo do 

movimento à disposição, um espaço em que pudesse haver 

exposições, para que as pessoas pudessem conhecer a história do 

movimento estudantil, trabalhar, pesquisar, consultar fontes, e tudo 

mais. Tínhamos também, já há muito tempo, a idéia de montar um 

centro de estudos para a UNE – que chegou a funcionar, no final 

dos anos 80, muito de improviso, com pouca base material. Era 

uma iniciativa inicial de organizar o Centro de Estudos Honestino 

Guimarães. Esse centro de estudos seria responsável pela memória 

e por pesquisas que fossem úteis para o Movimento Estudantil, 

sobre o perfil dos estudantes, sobre a universidade, entre outras 

coisas. Nós nos propusemos a pegar esses recursos e fundar o 

centro. Utilizar o recurso para pesquisa é permitido. O Garotinho 

concordou, fizemos todo o projeto, reunimos professores, gente boa 

da academia, e a idéia ganhou força7. 

  

O recurso seria disponibilizado via Fundação Carlos Chagas de Amparo à 

Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ e foi criado um grupo de trabalho que 

reuniu diversos intelectuais para a criação do projeto de pesquisa. 

 

(...) a gente montou um grupo de trabalho, sentamos com a 

FAPERJ, porque a ideia era que o Garotinho ia dar um milhão 

pra FAPERJ e a FAPERJ iria então financiar o projeto de 

pesquisa. Ai nós montamos um grupo de trabalho que contou 

com a participação do Pablo Gentili, lá da UERJ, o Emir Sader, 

                                                 
7 Ibdem. 
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o Ricardo Vieiralves que hoje é o reitor da UERJ e começamos 

a desenhar quais seriam as linhas de pesquisa.8 

 

O projeto original abarcava três linhas de pesquisa, uma delas sobre memória do 

movimento estudantil, baseada no recolhimento de depoimentos de ex-militantes e na 

doação de acervos pessoais relativos ao movimento estudantil. Diversas parcerias 

começaram a ser estabelecidas, porém, o governador não cumpriu a promessa de doação 

e o projeto, como foi originalmente elaborado, não aconteceu. Apesar disso, outras 

instituições começaram a ser acionadas com a finalidade de conseguir apoio e executar 

o projeto. Assim, 

 
A UERJ passou a apoiar, a TV Globo e a Fundação Roberto 

Marinho também, e entramos com um projeto de três linhas de 

pesquisa, totalizando mais ou menos um milhão de reais, na 

Faperj – Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Os 

projetos foram todos aprovados pelo comitê científico da Faperj, 

os recursos aprovados, mas o governador não o liberou – acho 

que o não liberou até hoje.9 

 
 Da perspectiva de Felipe Maia, a atitude de Garotinho foi mais impulsionada 

pela vontade de, no jargão da política, criar um fato, lançando uma ideia que chamasse 

atenção da imprensa e da população para sua atitude, do que a intenção de realmente 

investir no projeto da UNE de reconstrução de sua sede. 

 

O negócio do Garotinho na verdade nunca aconteceu, foi um 

gesto político do Garotinho na época que foi importante porque 

a UNE estava muito isolada, a imprensa, mídia todo mundo 

batendo muito essa coisa toda e o Garotinho era governador do 

Rio [de Janeiro], (...) foi um gesto de solidariedade política de 

apoio político, então foi muito mais conjuntural do que uma 

coisa permanente.10   

                                                 
8 Maia, 24/09/2009. 
9 Idem 
10 Idem 
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O ―gesto de apoio político‖ que Felipe evoca está relacionado a outros 

acontecimentos que atingiram a instituição no mesmo período do ato no Palácio 

Guanabara. Era um período de bastante enfrentamento entre a UNE e o governo federal, 

em especial com o ministro da Educação Paulo Renato Souza.  

Em agosto de 2001, foi editada uma Medida Provisória mudando as regras de 

comprovação da condição de estudante para obtenção de meia-entrada em eventos 

culturais, estabelecimentos de diversão e lazer.  Até então, para ter direito ao desconto, 

era obrigatório ao estudante apresentar a carteira de identificação emitida pela UNE, 

para universitários, ou pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas – UBES – 

para alunos do ensino fundamental, médio e de cursos pré-vestibulares. A Medida 

Provisória 2208/2001 estendeu o direito a qualquer pessoa de idade menor que dezoito 

anos, estudante ou não, e estabeleceu que a comprovação da condição de estudante 

deveria ser feita ―pela exibição de documento de identificação estudantil expedido pelos 

correspondentes estabelecimentos de ensino ou pela associação ou agremiação 

estudantil a que pertença, inclusive pelos que já sejam utilizados, vedada a 

exclusividade de qualquer deles.‖11 

Meses depois, em setembro, o então estudante de Direito da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio – Pedro Trengrouse, membro da 

corrente Social-Democracia Estudantil, ligada ao Partido da Social-Democracia 

Brasileira – PSDB – apresentou denúncia ao Ministério Público uma denúncia de fraude 

na emissão das carteiras estudantis pela UNE. Na ocasião, o estudante apresentou uma 

carteira em nome de Fernando Dutra Pinto, criminoso responsável pelo seqüestro de 

Patrícia Abravanel, caso que ganhou repercussão nacional por que a vítima era a filha 

do apresentador de televisão Silvio Santos.12   

O caso contribuiu muito para o aumento do descrédito do documento emitido 

pela UNE, visível em jornais diversos. Além disso, ao estabelecer que era ―vedada a 

exclusividade‖ de qualquer órgão emissor de carteiras estudantis, a medida ocasionava a 

quebra do monopólio da emissão dos documentos que UNE e UBES detinham desde 

que foi estabelecido o recurso da meia-entrada, ainda nos anos 1990, o que impactou 

diretamente nas finanças tanto da UNE quanto da UBES. Suas mais importantes fontes 

de renda eram a emissão das carteiras estudantis e, na medida em que a comprovação da 

                                                 
11 Medida Provisória 2208 de 20 de agosto de 2001. 
12 Folha de São Paulo, ―Denúncia de carteirinhas falsas saiu do Congresso da UNE‖, 10/09/2001 e 
―Educação: Guerra entre facções políticas chega ao Ministério Público‖, 11/09/2001. 
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condição de estudante passou a ser feita pelas carteiras de identificação emitidas pelos 

próprios estabelecimentos de ensino, os estudantes deixaram de comprar carteiras das 

organizações do movimento estudantil. Além disso, a quebra da exclusividade da UNE 

e da UBES na emissão dos documentos estudantis ocasionou que diversas outras 

agremiações se organizassem para produzir carteiras de valor menor e que oferecem 

outros tipos de descontos e premiações a seus associados além do regido pela lei. 

A edição da Medida Provisória alimentou o conflito político entre as 

organizações nacionais do movimento estudantil, cujas diretorias eram compostas quase 

exclusivamente por militantes de grupos de esquerda, e o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, em especial na figura do ministro Paulo Renato Souza, 

autor da medida.  

O governador Anthony Garotinho procurava se capitalizar para uma possível 

candidatura a presidente da república nas eleições de 2002 aglutinando as forças 

políticas de oposição. Buscava, portanto, marcar posições contrárias às de Fernando 

Henrique Cardoso e se aproximar politicamente da UNE, que também se posicionava 

politicamente em oposição àquele governo, movimentação que se reforçava nas falas do 

governador durante o ato. 

Este é, também, um período marcado por debates internos ao movimento 

estudantil sobre sua legitimidade e representatividade. Sua condução exercida por uma 

mesma corrente política por um longo período de tempo produzia o questionamento de 

sua representatividade, não só perante sua base social, mas também diante das demais 

forças políticas que faziam parte do movimento.     

 

2.1.1 Diversificar o movimento estudantil: resposta à ―crise de 

representatividade‖ 

 

O próprio Felipe Maia, anos mais tarde, relativiza em parte a versão estabelecida 

para o surgimento do MME e acrescenta novos elementos que ajudam a esclarecer o 

processo. Em 2009, ele afirma, ao ser perguntado sobre o ato e a promessa do 

governador Garotinho, que, na verdade 

 
a UNE já tinha a ideia de constituir um centro de estudo. (...) A 

primeira ideia era que o centro fosse uma espécie de um DIAP 

[Departamento Intersindical e Assessoria Parlamentar] do 



74 
 

movimento estudantil. Um centro de estudo que trabalhasse com 

temas ligados à educação.  

 

Portanto, procura associar o surgimento do projeto a um movimento da própria 

UNE, tornando secundário o papel que a promessa de Garotinho teria tido no 

surgimento do projeto. Continuam, então, afirmando que 

 

Isso veio de um período que a UNE estava começando a discutir 

mais propostas para a universidade. Teve a realização de um 

seminário latino americano em São Paulo ainda na década de 90. A 

UNE tinha mudado a linha em relação ao Provão13. Tinha deixado 

de pura e simplesmente reagir ao provão negativamente, dizer 

―Provão não‖, e passado a construir propostas de avaliações 

alternativas para o Provão. Depois a UNE passou a trabalhar com a 

ideia de planos emergenciais para as universidades. Então, a UNE 

vinha entrando em uma linha propositiva em relação à 

universidade.  

 

E, para dar conta desta nova proposta que os militantes da UNE elaboravam, era 

preciso instituir um lugar, para além daquele reservado à finalidade primeira da 

instituição – fazer política em defesa das demandas dos estudantes – para que esta 

elaboração pudesse existir. ―E, por isso, era preciso que tivesse algum espaço 

institucionalizado, para além da diretoria, que levantasse temas, aprofundasse temas, 

que fizesse estudo dos dados estatísticos dos anuários do MEC, ou seja, um centro de 

estudo para a educação.‖14 

Para Felipe, o surgimento do projeto está ligado a um movimento da própria 

instituição, preocupada em ser capaz de propor políticas públicas, mais do que em agir 

no campo das reivindicações. Este movimento apontado por Felipe pode ser mais 

explicado a partir da percepção de que havia uma crescente preocupação com as formas 

da UNE se apresentar no espaço público e se relacionar com os estudantes, a base que 

representa. Esta preocupação ganha força em um momento particular da história da 
                                                 
13 Projeto governamental de avaliação dos cursos superiores do país denominado Exame Nacional dos 
Cursos. Foi aplicado aos alunos do último período de alguns cursos entre 1996 e 2003, substituído em 
2004 pelo Enade – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 
14 Maia, 24/09/2009. 
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instituição em que vigora a ideia de crise do movimento estudantil. O termo é visto em 

documentos elaborados ainda na década de 1980, como no caso do documento 

intitulado Teses da Diretoria ao 39º Congresso da UNE, realizado em 1989, em que, 

logo no início, se lê: ―Avaliar o movimento estudantil, sua crise e perspectivas e 

reconstrução passa por uma avaliação do que foi esta gestão 87/88, que encerra seus 

trabalhos no 39º Congresso‖
15. 

O documento era assinado pelo grupo que dirigiu a instituição na gestão 1987 – 

1988, presidida por Valmir Santos, militante do Partido dos Trabalhadores – PT. O 

grupo eleito era de oposição às gestões anteriores e foi o único momento desde a 

reorganização da instituição, em 1979, que o PCdoB não exerceu hegemonia na direção 

da UNE16. Dentro deste quadro, o grupo tenta, no texto, dar os contornos e compreender 

este momento dito de crise do movimento estudantil 

 

Existem [sic] uma série de problemas históricos que limitam por si 

só o trabalho na diretoria: as debilidades materiais e financeiras, 

dívidas enormes, o esvaziamento e a completa falta de 

representatividade da UNE, estigmatizada pela fraude eleitoral de 

88 e pelo apoio das antigas gestões ao governo...17 

 

Encontra-se poucos registros sobre o que teria ocorrido no congresso de 1988 ou 

por que se denuncia no documento como ―fraude eleitoral de 88‖. Falando sobre o 

congresso de 1986, o verbete UNE do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro traz a 

informação de que  

 

Além do baixo comparecimento à votação — menos de 10% dos 

estudantes universitários brasileiros —, duas chapas de oposição 

(Prá sair dessa maré e Arrebentar a boca do balão) retiraram-se da 

disputa alegando fraude no processo eleitoral. Alguns líderes 

estudantis tentaram impugnar as eleições e até destituir a diretoria 

eleita, mas não obtiveram sucesso. (Abreu et alii, 2001) 

 
                                                 
15 Teses da Diretoria ao 39º Congresso da UNE – Acervo MME. 
16 Ver mais sobre o tema no verbete ―UNE‖ do ―Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930‖ 
(Cunha, 2001). 
17 Teses da Diretoria ao 39º Congresso da UNE – Acervo MME. 
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Pelo que se pode compreender, naquele período, parece terem sido comuns as 

denúncias de fraude e o descrédito no processo eleitoral da entidade é notável.  

A crítica ao ―apoio de antigas gestões ao governo‖ faz referência à disputa 

travada entre PT e PCdoB em meados da década de1980. Em artigo, Jean Rodrigues 

Sales esclarece que, no pleito de 1985, o PCdoB apoio a chapa de Tancredo Neves e 

José Sarney à presidência, apoio que se manteve até 1987. Já o PT assumira a posição 

contrária, deixando de participar do Colégio Eleitoral que elegeria o novo presidente 

àquele ano. (Sales, 2008) Este foi um ponto de embate entre as duas forças políticas, o 

PT acusando o PCdoB de apoiar um governo conservador e este acusando o primeiro de 

não colaborar com a política de frente ampla que traria mudanças no país e esta disputa 

estava claramente colocada no conflito entre as duas forças na dinâmica interna da 

UNE.  

O discurso do grupo responsabiliza as gestões anteriores pela dita crise: as 

dívidas contraídas e a falta de organização financeira herdadas do grupo anterior seriam 

impeditivos fundamentais para o bom funcionamento da gestão. Provavelmente estas 

críticas estivessem presentes também no discurso do grupo quando foi eleito para a 

diretoria e, no momento da avaliação de seu próprio trabalho, elas surgem como 

justificativa para as limitações de sua atuação. 

Os termos ―esvaziamento‖ e ―completa falta de representatividade‖, utilizados 

pelo para qualificar a atuação da instituição, vão acompanhar as críticas à atuação dos 

dirigentes da UNE ao longo dos anos 1990, disseminadas de maneira mais ou menos 

homogênea entre militantes e pessoas externas ao movimento estudantil. A justificativa 

apresentada, em 1989, para estes problemas também é recorrente nas correntes 

opositoras ao grupo majoritário na direção da UNE durante a década posterior. O 

processo eleitoral da UNE é freqüentemente alvo de críticas, o que nos anos 1990 se 

agrava pelo fato de um mesmo grupo político hegemonizar a direção da instituição por 

longo tempo. A proximidade ao governo federal é também um ponto recorrente para 

explicar o que é classificado como afastamento da instituição dos interesses de sua base. 

Darlan Montenegro, que foi diretor da UNE na gestão de 1991-1993 e militava 

na corrente Democracia Socialista – DS – do PT, revela uma visão recorrente entre os 

grupos de oposição sobre quais seriam os elementos que levaram ao distanciamento da 

instituição de suas bases. 
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A situação da UNE, antes e depois do Fora Collor, do ponto de 

vista de expressão e de representatividade, é um negócio curioso de 

se comparar. Quanto à representatividade, mudou muito pouco, 

porque o vínculo da vida associativa estudantil na base, 

especialmente dos centros acadêmicos com a UNE, é muito 

rarefeito. A UNE vinha passando por um processo de 

institucionalização muito forte, que se radicaliza no período 

posterior ao Fora Collor, em especial pelo fato de a UNE passar a 

ter fontes de sustentação financeira regulares, coisa que não existia 

antes, sobretudo por conta da aprovação da lei da meia-entrada para 

estudantes nas capitais, que estava acontecendo desde o final de 

1991, mas se materializa exatamente em 1992. Esse fato permitiu 

uma profissionalização, uma institucionalização da entidade, mas 

produziu também um distanciamento maior ainda da base. A UNE 

se fecha, se constitui enquanto uma burocracia.18 

   

Na fala de Darlan, surge um novo elemento para explicar o distanciamento da 

UNE de sua base: a burocratização da instituição. Segundo seu argumento, na medida 

em que a UNE adquire uma fonte de renda regular, ela assume uma atuação 

profissionalizada, que difere da atuação nas décadas anteriores, marcada pela atitude 

tida como espontânea dos seus militantes. Sua ressalva é para o período do Fora Collor, 

em que a instituição recupera sua marca de grande mobilização para manifestações 

públicas, porém, após esse período, enfraquece novamente seu potencial. 

 

Logo após o Fora Collor, muito mais estudantes passam a se 

interessar pela UNE. Só que essa onda desaparece em dois anos. 

A última grande manifestação estudantil que a UNE organizou 

foi em 4 de maio de 1993, se não me engano – uma grande 

greve em torno das mensalidades e com algumas bandeiras das 

universidades públicas também. Houve alguns atos muito 

expressivos: em São Paulo cerca de 50 mil pessoas foram pra 

                                                 
18 Montenegro, 22/07/2004. 
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rua. Mas isso foi se dissolvendo depois e a representatividade da 

UNE voltando aos seus patamares anteriores.19 

 

Em ambos os casos de crítica mais explícita à queda na representatividade da 

instituição nos anos 1990, os discursos proveem de tendências de oposição à diretoria 

majoritária da UNE. Estes elementos são instrumentos na disputa política que os 

diversos grupos mantêm dentro da instituição. Cabe à oposição desqualificar e ressaltar 

os aspectos negativos das gestões dos grupos adversários; cabe à situação defender-se 

amenizando as falhas e problemas ocorridos durante a gestão. Entretanto, ainda que de 

forma amenizada e sem utilizar o termo crise de representatividade, é possível 

encontrar também no discurso do grupo hegemônico na direção da UNE uma atenção a 

estes momentos de queda do seu potencial mobilizador, que a instituição sofreu nos 

anos 1990.        

A UJS, ao longo dos anos 1990, buscou desenvolver formas de diversificar as 

possibilidades de atuação dos estudantes na UNE, como respostas a estas maneiras de 

avaliar e classificar negativamente a apresentação da instituição no espaço público, em 

especial em relação aos estudantes, sua base social. Este elemento surge mais 

explicitamente na fala de Gustavo Petta, também militante da UJS e presidente da UNE 

de 2003 a 2007. Ele descreve este esforço por tornar a instituição mais representativa a 

partir de uma preocupação em atualizar as possibilidades oferecidas aos estudantes de 

pertencimento à instituição. 

 
Uma preocupação era com a questão da representatividade. Como a 

gente consegue representar melhor os estudantes utilizando canais 

diferenciados de interlocução? E a outra preocupação era que a 

gente não podia também manter as mesmas formas de 

comunicação, de debate, de organização de décadas atrás porque 

não funcionaria como funcionava naquele período20. 

 
O comportamento que Gustavo Petta classifica como antiquado para os dias 

atuais faz referência direta àquela que era entendida como a forma de organizar o 

movimento estudantil durante o Regime Militar. É o método que ele classifica como 

  
                                                 
19 Ibdem 
20 Petta, 10/10/2009 
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(...) mais tradicional de movimento: realizar assembléia, da 

assembléia se chamar passeata, de fazer reuniões, muitas vezes 

com pouca gente, pra discutir durante horas um determinado 

assunto E a gente descobriu que aquilo não tava funcionando mais. 

Não que isso teria que ser substituído, mas teria que ser 

diversificado. 21 

 

O que Petta chama de ―método mais tradicional‖ é identificado por um conjunto 

de ações que pertenciam ao universo da mobilização política, mas estaria afastado do 

cotidiano e os anseios dos estudantes. Porém, sem romper completamente com os 

métodos que lhe garantiram legitimidade e que proporcionaram as ações pelas quais a 

UNE tem seu passado reconhecido como relevante politicamente, as novas gerações 

buscavam se atualizar trazendo para dentro da instituição debates e formas de atuação 

que antes eram menos comuns naquele universo.  

Os militantes buscavam, então, criar um modelo em que a participação dos 

estudantes na realização das atividades da entidade fosse mais direta, ainda que as 

decisões centrais e a condução política da entidade continuassem a cargo dos grupos 

eleitos em Congresso. Além disso, buscavam incorporar debates e demandas de outros 

grupos à pauta da UNE, de forma a ampliar o quadro de seus representados. 

 
 Então por isso que passou na porta UNE muito forte o debate 

cultural, uma discussão que já tava firme, e também de outras 

formas de organização e de outras lutas de bandeiras importantes e 

que começaram a aparecer com mais força. As causas feministas 

contra o machismo, a gente passou a realizar encontro de mulheres 

da UNE, um movimento GLBT que na nossa gestão passou a ter 

uma diretoria específica na luta contra o preconceito, na luta contra 

a homofobia, o movimento negro que passou a ter mais presença 

também sobretudo na presença do negro na universidade e na luta 

contra o preconceito. Então, vários movimentos. Movimento do 

softwear livre que é um movimento oriundo dessas novas mídias 

que surgiram e das possibilidades que isso tem na democratização 

do acesso ao conhecimento e também da comunicação. Então tudo 
                                                 
21 Ibdem. 
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isso surgiu e a gente foi dando muita força para que pudesse 

diversificar a atuação do movimento estudantil.22 

 

Pensar o tema da representatividade aliado ao da diversificação do movimento 

estudantil é resultado da comparação que toma como contraponto uma mitificação da 

atuação da entidade no período do Regime Militar, em especial no final dos anos 

196023. É tendo este período mítico como marco que se pensa a atuação do movimento 

estudantil nos anos 1990-2000.  

Por um lado, uma ideia romantizada da militância estudantil, em especial na fase 

inicial do Regime Militar, em que a instituição não era burocratizada – até mesmo 

deixou de existir – o que tornaria os militantes daquela época, para além de heróis, 

modelos ideais de atuação desprendida, que nos anos 1990-2000 não existiriam mais. 

Além disso, a UNE do final dos anos 1960-1970, era a das grandes manifestações de rua 

pela liberdade. Para os que assumem uma posição crítica na análise da atuação do 

movimento estudantil das últimas décadas, este é o principal contraponto para afirmar 

que a UNE já não é mais a mesma e a ruptura com aquelas formas de organização é 

vista como um problema: seus militantes já não são mais como os antigos heróis e a 

instituição não é mais capaz de mobilizar grandes multidões. 

Por outro lado, as formas de organizar o movimento estudantil deste mesmo 

período ―heróico‖ da UNE são interpretados como arcaicos e precisariam se 

modernizar. Afirmar que a UNE precisa se diversificar significa que a instituição 

precisa modificar sua forma de se apresentar no espaço público para acompanhar um 

novo padrão de comportamento da juventude. Para os que não explicitam a crítica à 

atuação da UNE, a proposta de ação está baseada em abandonar antigas formas de agir e 

criar outras possibilidades de pertencimento à instituição. 

Este é o quadro em que está colocada a emergência do projeto Memória do 

Movimento Estudantil. Surgem as Bienais de Arte, Ciência e Cultura, que buscam 

reunir a produção, artística e acadêmica, de estudantes em um grande evento e o 

Circuito Universitário de Cultura e Arte, que, inspirado no modelo do CPC, ainda que 

com grandes diferenças de formato e conteúdo, busca ser um espaço para atuação de 

estudantes ligados à produção cultural. As Caravanas da UNE que, inspiradas na UNE 

                                                 
22 Petta, 10/10/2009. 
23 Sobre a mitificação da atuação da entidade neste período, ver: Saldanha, 2005. 
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Volante, circularam em universidades do país levando discussões como a Reforma 

Universitária, temas ligados à diversidade cultural e à saúde, entre outras ações.      

Neste mesmo período, cresce o desejo de instituir um espaço especializado em 

que se pudesse conhecer melhor o movimento estudantil e a educação, que contasse 

com um corpo de especialistas, para além do corpo de militantes, dedicado a 

problematizar e formular propostas para a educação. Segundo afirma Felipe Maia, era o 

momento de o movimento estudantil ir além da ação no campo da reivindicação e passar 

a atuar mais na execução destas demandas, a se apresentar no espaço público de 

maneira ativa com a elaboração de propostas mais concretas. Para isso, estabelecer um 

―espaço institucionalizado, para alem da diretoria‖ que pudesse fazer ―estudo dos dados 

estatísticos dos anuários do MEC‖, segundo o modelo do DIAP, ser um ―centro de 

estudo para a educação‖.  

Porém, para além deste desejo, o momento de crise inspirava a necessidade de 

olhar para seus feitos passados e organizar sua memória. Por fim, o intuito de 

sistematizar esta memória demonstrou ter uma ―demanda social muito forte‖, maior do 

que a proposta inicial pensada pela instituição. Não à toa, o histórico de participação da 

UNE em alguns importantes momentos da vida política do país sugeria que o material a 

ser mobilizado encontraria eco em diversos setores da sociedade, não apenas como um 

elemento de construção da identidade daqueles que, no presente, se reconhecem como 

militantes da instituição.  

 

2.1.2 O tema da memória no projeto de Centro de Estudos: o surgimento do 

MME 

 

A importância do ato de Anthony Garotinho para o surgimento do MME não 

estaria naquilo que de concreto poderia significar: o recurso para efetivar o projeto. 

Porém, a bravata contada estimulou os militantes da UNE em dois sentidos: por um 

lado, trouxe de volta à cena pública o debate sobre o terreno da Praia do Flamengo e por 

outro fez com que se organizassem em torno do projeto de pesquisa que originou o 

Memória do Movimento Estudantil. Nas palavras de Felipe Maia, ―o episódio foi muito 

importante porque deu ânimo à luta pela construção do prédio na Praia do Flamengo. O 
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terreno estava ocupado por um estacionamento clandestino, mas conseguimos embargar 

a ocupação e isso facilitou a retomada do terreno.‖ 24 

A motivação fez com que os militantes estruturassem o projeto, convidassem 

pesquisadores e estabelecessem parcerias para colocá-lo em prática. O dinheiro 

prometido por Garotinho, de fato, nunca saiu. Mas, impulsionados que estavam por este 

investimento na elaboração do projeto de pesquisa, a diretoria da UNE, ainda na gestão 

de Felipe Maia, resolveu levá-lo adiante. Entretanto, a proposta original acabou sendo 

modificada. Originalmente contando com três linhas de pesquisa25, somente a que 

tratava da memória do movimento estudantil foi executada. Curiosamente, este tema 

não era a prioridade da instituição. De acordo com Felipe Maia,  

 
(...) a memória entrou em um segundo momento. Pra além disso 

[do centro de estudos] fazer o plano da memória. Só que o que 

aconteceu foi que, quando a ideia veio a publico, a ideia da 

memória se mostrou socialmente muito mais relevante do que a 

ideia dos estudos educacionais, porque os estudos educacionais 

diziam muito respeito a uma demanda do movimento estudantil, 

o projeto da memória tinha uma demanda social muito forte.26 

 
Em 2004, quando relembrava suas experiências já no curso das ações do projeto 

e, principalmente, sendo entrevistado pelas pesquisadoras e coordenadoras do projeto 

Ana Paula Goulart, que era professora da Escola de Comunicação da UFRJ, e Angélica 

Müller, Felipe Maia enfatiza a importância que a memória teria tido como objeto do 

projeto. Em 2009, ele apresenta uma visão mais distanciada, que o permite recolocar os 

fatos dentro da ordem de importância que ele estabelece para descrever a experiência de 

preparação do projeto Memória do Movimento Estudantil.  

Desta forma, ao descrever as ações, em 2009, a fala de Felipe Maia permite 

perceber outras dimensões de como o tema da memória estava colocado para aqueles 

                                                 
24Maia, 10/11/2004 
25Mesmo sem apresentar muita firmeza nas informações, Felipe Maia explica quais seriam estas linhas de 
pesquisa: ―Eu não me lembro exatamente quais eram as linhas, mas eu acho que era uma linha sobre 
educação, uma linha sobre lutas sociais, alguma coisa assim, ou sobre juventude, acho que tinha alguma 
coisa sobre juventude e uma linha sobre memória, que era a linha que o Ricardo Vieiralves [professor da 
UERJ, diretor do Museu da República entre 2004 e 2007] já estava trabalhando, e que já tinha a ideia de 
que o eixo da linha de memória fosse não a só a composição de um acervo de documentos, mas a 
memória oral, que o grande negócio seria uma pesquisa com base em memória oral (...) que isso seria o 
fato novo que o projeto iria apresentar.‖ (Maia, 24/09/2009) 
26 Maia, 24/09/2009 
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militantes, nos anos entre 2001 e 2003. Segundo ele, no projeto criado inicialmente, a 

memória do movimento estudantil não figurava como tema central e sim como um 

elemento a mais de um centro de estudos que se preocupasse com questões 

educacionais.  

Porém, na execução do projeto de pesquisa, o eixo da memória, que não figurava 

entre as prioridades da instituição naquele momento, foi justamente o único a se 

concretizar. Segundo Felipe Maia, isto ocorreu porque o tema da memória demonstrou 

ter ―uma demanda social muito forte‖. Cabe refletir sobre o que seria esta demanda 

social que impulsionou a transformação de um centro de estudos sobre a educação em 

um projeto de resgate da memória da UNE. 

O tema da memória surgiu como uma preocupação do movimento estudantil 

desde final da década de 1960 e durante os anos 1970, em especial no momento de 

reorganização da instituição após o período de ilegalidade. A primeira obra identificada 

que busca dar conta de uma história do movimento estudantil foi o livro de Arthur 

Poerner ―O Poder Jovem‖, publicado a primeira vez em 1968, com reedições em 1973, 

uma publicação clandestina organizada pelo DCE da PUC de São Paulo, em 1979, 

publicado pela editora Civilização Brasileira, em 1995, pelo Centro de Memória da 

Juventude, de São Paulo e em 2004 pela editora Booklink. 

O livro de Arthur Poerner27 se tornou uma referência no que diz respeito às 

fontes sobre a história do movimento estudantil. O autor selecionou fatos tomados como 

relevantes, construindo uma cronologia que é seguida por diversos outros trabalhos. A 

cada nova edição, promoveu a revisão do texto e acréscimo dos eventos ocorridos no 

intervalo entre as edições. Assim, a última traz, além dos textos da primeira edição, cuja 

orelha foi assinada pelo jornalista Otto Maria Carpeaux, o prefácio pelo general Pery 

Constant Bevilaqua28 e a apresentação por Antonio Houaiss, o prefácio do ex-presidente 

da UNE entre 1992 e 1993 Lindberg Farias, da quarta edição, e o do também ex-

presidente da UNE, entre 1980 e 1981, Aldo Rebelo, da quinta edição do livro. 

Divide-se em duas partes. A primeira, ―Antes da UNE‖, contém cinco capítulos 

compreendendo o extenso período que vai de 1710, cujo marco é a captura, realizada 

por ―estudantes‖ dos soldados franceses que, sob o comando de Jean-François Duclerc, 
                                                 
27 Arthur Poerner foi aluno da Faculdade Nacional de Direito e militou no movimento estudantil 
universitário entre 1964 e 1970. 
28 Era chefe do Estado Maior das Forças Armadas no golpe de 1964. Tornou-se ministro do Superior 
Tribunal Militar em 1965, posto que ocupou até janeiro de 1969, quando foi aposentado por força do Ato 
Institucional nº 5 e filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro em maio do mesmo ano. Ou seja, o 
general escreveu o prefácio ao livro de Poerner ainda como ministro do STM.  
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invadiram a cidade do Rio de Janeiro em setembro daquele ano, até 1937, cujo marco é 

o estabelecimento do Estado Novo. 

A segunda parte, ―A partir da UNE‖, compreende o período que vai da fundação 

da UNE, segundo o livro, em 193729, até a reunião realizada entre o presidente Lula e a 

diretoria da instituição, em outubro de 2003. Ao final do livro encontra-se um 

―Documentário‖, que contém: a ―Carta resposta da Associação Mundial dos Estudantes 

à mensagem da UNE em prol da paz e da neutralidade‖, de 1940; a cópia de um 

telegrama suspendendo o autor das aulas na Faculdade Nacional de Direito, cuja data 

não é possível identificar; outro telegrama, cuja data, também, não é possível identificar, 

intimando o autor a depor em comissão de inquérito; um recorte do jornal ―O Estado de 

São Paulo‖, de 1969, onde consta a ordem de proibição de diversos livros, entre eles ―O 

Poder Jovem‖; o texto do ―Acordo MEC-USAID para o planejamento do ensino 

superior no Brasil‖ e uma ―Carta aberta a população – Hoje consente quem cala‖, 

publicada no Jornal do Brasil em 6 de maio de 1977. A esta seção se segue uma 

―Galeria de Fotos‖, que retrata alguns momentos da história da instituição.  

Esta obra foi lançada com o objetivo de reunir documentos e contar a história da 

história da instituição através do registro fatos ―relevantes‖, projeto que até então não 

tinha sido realizado. No livro A UNE e o mito do poder jovem, o historiador Alberto 

Saldanha ressalta como O poder jovem funda uma narrativa tradicional da história da 

UNE e articula a identidade do movimento que se reúne em torno dela, acionando as 

categorias ―memória‖ e ―mito político‖. Assim, Poerner, lançando mão de uma vasta 

documentação, ainda que sem aprofundar muito os temas ou problematizá-los, articula 

uma auto-imagem para o movimento estudantil, em um primeiro momento, 

―nacionalista e progressista‖ e, posteriormente, ―revolucionária e socialista‖ (Saldanha, 

2005: 15-6)  

Em 1977, o investimento na popularização da história da UNE tornou-se um 

programa político da instituição.30 No III Encontro Nacional dos Estudantes, realizado 

na cidade de São Paulo, foi aprovada uma resolução de que se deveria investir em ações 

e na produção de materiais que difundissem a história da instituição como instrumento 

da luta política pela reconstrução da entidade. Este empenho resultou em materiais e 
                                                 
29 Como será visto mais adiante, convencionou-se esta data como a da fundação da instituição, porém, 
conforme demonstra a pesquisa de mestrado da historiadora Angélica Müller, isto ocorreria somente em 
1938.  
30 Sobre esta discussão que se seguirá, agradeço as considerações e informações generosas da historiadora 
Angélica Müller, que trata do assunto em sua tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-
graduação em História da Universidade de São Paulo, ainda em fase de elaboração.  
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ações que circularam, durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, com o 

intuito de organizar a memória da instituição, que guardam a peculiaridade de terem 

surgido no momento da reorganização da instituição. Para além da escrita da história da 

UNE, que fazia parte do esforço para sua reorganização, era preciso torná-la de 

conhecimento público. Escrever a história da UNE e torná-la pública eram esforços e 

instrumentos da disputa política em que os agentes estavam colocados, ou seja, eram 

parte também da reconstrução política da entidade. Nesse sentido, se soma ao esforço 

dos militantes o papel da imprensa, que se pode perceber no prefácio de uma dessas 

publicações, quando a diretoria provisória da UNE agradece aos 

  
companheiros da imprensa, que acompanharam passo a passo nossa 

caminhada rumo à UNE. Quantos jornalistas vimos serem 

agredidos pela polícia em seu esforço para divulgar nossas 

manifestações? Não fosse esse trabalho, quase sempre anônimo, 

nosso movimento não teria obtido a mesma ressonância em seus 

diversos momentos. Apesar de muitas vezes terem suas matérias 

distorcidas pelos donos dos jornais comprometidos com o atual 

estado de coisas, sempre reconhecemos nos jornalistas um papel 

muito importante para as lutas populares, que merece ser 

ressaltado. (Gonçalves e Romagnoli, 1979: 5) 

 
Algumas obras publicadas e ações realizadas se destacam neste período que vai 

do final dos anos 1970 ao final dos anos 1980. As revistas Apesar de tudo – a UNE 

revista, também conhecida como Memorex (1978), e A volta da UNE (1979) foram as 

primeiras publicações circuladas com este conteúdo. Memorex foi publicada por um 

grupo de estudantes da Universidade de São Paulo – USP. A publicação é uma 

coletânea de documentos variados da instituição, trechos de textos dos editores e de 

livros, recortes de jornais e escritos políticos. A diagramação intercala textos e imagens, 

além das legendas das ―Edições Guaraná‖, que assina a publicação junto com o DCE 

Livre da USP. Divide-se por momentos da história da instituição, compreendida no 

período de 1937 a 1968, e a insere em uma narrativa da história do país, de 1930 a 1968. 
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A volta da UNE era o número 5 da coleção História imediata31. foi publicada 

pela Editora Alfa – Omega e distribuição pela Abril S/A, com tiragem de 30 mil 

exemplares. Para dar conta do período, seus redatores recorreram aos testemunhos como 

fontes para a escrita e os documentos figuram como complementos. A revista cobre os 

anos sobre os quais ―Memorex‖ não se detém: de 1968, o Congresso de Ibiúna, ou seja, 

a ―destruição‖ da entidade, a 1979, o Congresso de Salvador, ou seja, sua reconstrução. 

O livro A história da UNE – volume 1, de 1980, de autoria de Nilton Santos, que 

havia sido vice-presidente da entidade de 1967 a 1969 e, posteriormente, dirigente do 

PT, e publicado como número 4 da Coleção História Presente32 pela editora 

Livramento. O livro traz depoimentos de ex-militantes (presidentes e vice-presidentes 

da entidade) e recobre da 24ª gestão (1961-1962) à 31ª gestão (finalizada em 1980).   

Em 1981 a diretoria da UNE voltou a editar a revista Movimento. Interrompida 

no nº 12, em 1963, a publicação foi retomada na segunda gestão após a reconstrução. 

Logo no primeiro texto são colocados os sentidos que aquela publicação assumia para 

os militantes que a produziam: ―Trata-se de uma nova publicação? Uma reedição? Na 

verdade se trata de uma retomada, de uma reconquista.‖
33  

Ainda na década de 1980, foi realizado o projeto Fontes para a História do 

Movimento Estudantil, coordenado pelo professor Marco Aurélio Garcia entre 1984 e 

1988 na Universidade de Campinas (Unicamp), financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela própria UNE. 

Posteriormente, foi assumido pela Unicamp e teve continuidade até 1991, coordenado 

pela professora Mirza Pellicciota. Além deste, foi desenvolvido na mesma universidade 

o projeto Contribuição à História do Movimento Estudantil Brasileiro: história 

institucional e história invisível, coordenado pelo professor Kazumi Munakata e 

financiado pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 

(Anpocs) com recursos da Fundação Ford de 1985 a 1986. Os acervos constituídos 

pelos dois projetos estão reunidos na coleção ―Movimento Estudantil‖ do Arquivo 

Edgard Leuenroth.34 

Estes trabalhos foram concretizados por esforços de fora da instituição, não eram 

empreendimentos da própria UNE, o que é uma importante diferença entre aquelas 
                                                 
31 Os quatro primeiros números da coleção são: 1 – A Guerrilha do Araguaia, 2 – A greve na voz dos 
trabalhadores, 3 – Araceli e 4 – D. Paulo Evaristo Arns.  
32 Não foram encontradas referências sobre o primeiro número da coleção. Os dois seguintes a este são: 2 
– PC linha leste e 3 – Rosa Negra – Os Agrestes também verdejam. 
33 Revista Movimento nº 13 – Novembro de 1981. 
34 Informações disponíveis no site do AEL: http://segall.ifch.unicamp.br/site_ael. 
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iniciativas e o MME. Fruto de outro momento político, já nasceu com um forte caráter 

institucional e se propondo a ser um trabalho amplo de organização sistemática da 

memória da UNE. Para dar conta do trabalho de novo tipo a que se propunha, uma das 

instituições procuradas durante a elaboração do projeto foi a Tv Globo e, a partir deste 

contato, abriu-se o diálogo com a Fundação Roberto Marinho. Esta iniciativa se 

mostrou crucial para o desenvolvimento do projeto. 

  

(...) ao mesmo tempo que isso foi sendo feito [a elaboração do 

projeto], que teve uma certa publicidade, a gente abriu um linha de 

diálogo com a Globo. Porque uma das ideias força da memória era 

a campanha da coleta de documentos e a Globo topou realizar a 

campanha na televisão, ou seja, eles toparam fazer a campanha na 

TV, ceder os espaços publicitários, etc e tal, pra isso, e isso abriu 

uma ponte com a Fundação Roberto Marinho, que passaria ser uma 

parceira (...)35 

 

Felipe Maia relembra do processo, a partir do seu lugar social no momento, 

apresentando, portanto, o ponto de vista dos militantes do movimento estudantil, que, há 

de se supor, eram pouco acostumados com a rotina dos projetos culturais36. A 

possibilidade de parceria com a Fundação Roberto Marinho trazia novos atores para a 

elaboração do projeto, indo bastante além do apoio pontual que a Tv Globo ofereceria. 

No momento em que se firma parceria com a Fundação Roberto Marinho, 

passou a fazer parte do projeto um corpo profissional habituado aos trabalhos em 

projetos de memória, que necessita do trabalho de arquivistas, historiadores, jornalistas 

e cientistas sociais, além da produção e agenciamento de projetos culturais, que implica 

gestão de recursos e elaboração de produtos.  

Carla Siqueira, jornalista e historiadora que já trabalhava em outro projeto de 

memória da Tv Globo, relembra do momento de encontro entre as duas instituições. 

 

                                                 
35 Maia, 24/09/2009.  
36 Esta não era, ainda, uma prática institucionalizada de captação de recursos para a instituição, cujo 
financiamento era até então basicamente composto pela venda de carteiras de estudantes. Como afirma 
Felipe Maia ―Em minha gestão – hoje já não sei mais exatamente como é –, 80% dos recursos da UNE 
vinham das carteiras e cerca de 20% de origens diversas, como convênios, por exemplo.‖ (Maia, 
10/11/2004)  
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eu estava num outro projeto da Globo quando a superintendente de 

patrimônio e meio ambiente da Fundação Roberto Marinho, me 

chamou para participar de uma reunião [...], na parte de 

comunicação da Globo, com o Felipe [Maia], quando ele era 

presidente da UNE. Esse primeiro encontro já era uma tentativa de 

vender a ideia do projeto pra um apoio da Globo e da Fundação 

Roberto Marinho. Então, como eu trabalhava num projeto de 

memória da própria Globo, acabei indo a essa reunião e aí começou 

meu envolvimento [com o MME].37 

 

Posteriormente, Carla Siqueira deixaria o outro projeto da Tv Globo e passaria a 

se dedicar ao projeto de memória da UNE. Tornou-se, futuramente, sua coordenadora 

geral. 

 
Eu acabei saindo da Globo e a Fundação encampou esse projeto da 

UNE: colocou na lei de incentivo, na Lei Rouanet. Eu ajudei a 

formatar [...] ajudei a fazer o projeto que foi pro MinC [Ministério 

da Cultura], pra ser aprovado na Lei Rouanet, a pensar esse projeto; 

[...] já era uma idéia muito antiga da UNE, mas uma ideia, assim, 

de trabalhar a memória da UNE e a gente na verdade estruturou 

isso como um projeto mesmo, técnico, que previa memória oral, 

previa montagem de acervo, [...] uma série de ações de divulgação 

desses resultados, dessa memória.38 

 

Na fala de Carla é possível perceber como a entrada da Fundação Roberto 

Marinho foi fundamental para sua concretização. Apresentá-lo à Lei Federal de 

Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, que possibilitaria a captação de 

recursos com empresas, estabelecer um projeto técnico, prevendo a montagem de 

acervos e recolhimento de depoimentos era um trabalho que exigia conhecimento 

técnico específico, o que fugia das possibilidades do quadro de militantes da UNE. 

E, nesta parceria, caberia à UNE o papel de articuladora dos recursos para 

financiar o projeto e acompanhar sua execução: ―(...) nós fizemos um contato junto com 

                                                 
37 Siqueira, 21/10/2009. 
38 Idem. 
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a Petrobras, depois do projeto aprovado, e a Petrobras topou financiar o projeto. (...) a 

Petrobras entrou com recursos e montou-se uma equipe sob coordenação compartilhada 

da Fundação e da UNE.‖
39 

No ano de 2004, após a liberação do recurso, o projeto, de fato, começou. Era 

momento, então, de criar a equipe técnica, começar a definir metodologias de trabalho e 

pesquisa. 

 

(...) quando, finalmente, a Petrobras deu o patrocínio, teve início o 

projeto, então, o projeto começa mesmo, efetivamente, em 2004. 

(...) eu virei a coordenadora geral (...) junto com a Ana Paula 

Goulart40 e com a Angélica Muller e aí montamos uma equipe de 

pesquisa. Então, na verdade, toda essa equipe técnica do projeto, 

ela foi composta por jornalistas e historiadores; uma ou outra 

pessoa também de ciências sociais. Então, uma equipe que ela tem 

essa interdisciplinaridade.41 

 

Começaram  ―a fazer um mapeamento desta história da UNE, dos personagens 

que seriam alvo da memória oral e em seguida essas outras ações de montagem de 

acervo e tal.‖
42 Executar, portanto, a ―missão do projeto‖ e dar conta de uma ideia 

antiga da instituição que, porém, 

 
pela primeira vez ela de fato se estruturava. E a gente conseguiu 

um lugar; (...) um escritório dentro do Museu da República, como 

uma parceria. (...) pela primeira vez a UNE tinha mesmo um 

projeto instituído, organizado, para cuidar sua memória, que, em 

grande parte, ela estava perdida, porque todos os pequenos esforços 

anteriores (...) se perdiam na desorganização mesmo da própria 

UNE; da mudança de gestão.43 

 
Felipe Maia ressalta em sua fala que foi montada ―uma equipe sob coordenação 

compartilhada da Fundação e da UNE‖. Parece ser bastante importante para ele afirmar 

                                                 
39 Maia, 24/09/2009. 
40 Jornalista e professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
41 Siqueira, 21/10/2009. 
42 Idem. 
43 Idem. 



90 
 

este compartilhamento de tarefas, na medida em que a direção da instituição foi por 

muitas vezes acusada de ―vender‖ a memória da UNE para a Globo, em geral por 

tendências que se opunham à corrente majoritária na direção da instituição44. Porém, no 

processo concreto de realização do projeto, a Fundação Roberto Marinho foi sua gestora 

durante os quatro anos em que funcionou. Como se pode perceber pela fala de Carla 

Siqueira: ―(...) a Fundação era a gestora do projeto, a minha equipe se reportava à 

Fundação, ela que (...) dava as orientações do projeto, geria o dinheiro do projeto‖.45  

Entretanto, isto não significa afirmar que o projeto ficou completamente a cargo 

da Fundação. Mais à frente, a própria Carla define o lugar da UNE na gestão do projeto, 

esclarecendo também os motivos desta divisão 

 
E a UNE, na verdade, na prática, a UNE tem outras prioridades 

políticas. (...) a gente tentava bater bola, mas nem sempre isso era 

possível. Então, a UNE (...) ficou um pouco afastada da gestão do 

projeto, embora tenha participado dando opiniões, sugerindo nomes 

pro memória oral... Ajudando até numa estrutura. A certa altura a 

gente começou a fazer muitas ações de divulgação do projeto, 

levamos a exposição sobre a história da UNE, levamos filmes sobre 

a história da UNE, tudo que a gente produziu, né? Fizemos debates 

em universidades do país todo e isso o pessoal da UNE sempre 

ajudava na produção e tal... Mas, assim, foi uma coisa que ficou 

mais na mão da Fundação Roberto Marinho mesmo. E nós, então, 

éramos esse corpo técnico de especialistas pra tocar o projeto.46 

 
A divisão é tratada por ela pelo aspecto técnico: sendo a UNE tomada por suas 

prioridades de ação política, o projeto ficaria a cargo dos especialistas, mas, nunca 

completamente a cargo deles. Desta forma, Angélica Müller, historiadora, que foi 

diretora de Ciência e Tecnologia da UNE entre 2001 e 2003, foi convidada para fazer 

parte da coordenação do projeto, função que desempenhou de 2004 a 2008. Segundo ela 

mesma descreve, o convite para fazer parte da equipe foi ―uma decisão da UNE de 
                                                 
44 Ver, por exemplo, no blog MovE Brasil a seção ―Pareceria UNE-Globo‖ em que há uma compilação de 
dados e artigos críticos acerca da atuação do MME, onde o autor chama atenção para um fato: ―Observe, 
no rodapé do portal do MME que todo material lá contido, boa parte sugado dos arquivos da UNE e dos 
arquivos de entidades estudantis, estão com copyright da Fundação Roberto Marinho.‖ 

(http://movebr.wikidot.com/une-globo em 27/01/2009 às 22:45). 
45 Siqueira, 21/10/2009. 
46 Idem. 
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colocar a pessoa, vamos dizer assim, de confiança, mas a pessoa que faria essa interface 

entre o projeto, a UNE e a Fundação.‖47 

A instituição opinava nas decisões sobre os entrevistados, auxiliava na estrutura 

para os eventos. Ainda que pequena, a participação da UNE não poderia ser desprezada 

na execução do projeto. Acima de tudo, não poderia, pois, é justamente esta ação 

política, que afastava a direção dos afazeres cotidianos do projeto, que o sustentava. 

Não era qualquer memória que deveria ser ressaltada, era a memória da instituição 

organizada por ela mesma e seu peso neste processo se mostra em diversos momentos, 

como veremos adiante. 

 

2.2 O lançamento do projeto Memória do Movimento Estudantil 

 
A cerimônia de lançamento do projeto, descrita na introdução do capítulo, foi 

um momento em que se tornaram explícitos diversos elementos que operam na 

construção da memória da UNE e, para além, que promovem uma escrita oficial da 

história da instituição.  

O release, texto preparado para a divulgação do evento entre os veículos da 

imprensa, se inicia fazendo menção a três momentos da história da instituição: ―Quem 

já não ouviu falar ou não se recorda das manifestações pelas Diretas Já? E da campanha 

O petróleo é nosso ou dos caras-pintadas?‖
48  

A campanha pelo monopólio estatal da exploração do petróleo ocorrida nos anos 

1950 (―O petróleo é nosso‖) é usada recorrentemente para aproximar a instituição de um 

posicionamento nacionalista, que é bastante valorizado. As campanhas pelas eleições 

diretas nos anos 1980 (―Diretas Já‖) são acontecimentos freqüentemente valorizados por 

seu caráter de luta pelas liberdades democráticas. Já as manifestações pelo impeachment 

do presidente Fernando Collor em 1992 (os ―caras-pintadas‖) são rememoradas pelo seu 

significado de luta contra a corrupção. Estes três elementos acionados, o nacionalismo, 

a defesa da democracia e a luta contra a corrupção, procuram vincular a atuação a certos 

posicionamentos políticos.  

 O evento ocorreu no ano de 2004. Cerca de um ano antes, tomava posse como 

presidente da República o ex-metalúrgico e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. A 

eleição de Lula, cuja trajetória política foi construída a partir de atuação de esquerda, 

                                                 
47 Müller, 15/03/2010. 
48 Release – Lançamento do projeto Memória do Movimento Estudantil, 27/05/2004. 
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levou ao poder grupos políticos de oposição aos antigos governos e diversos 

representantes destes grupos, que tinham passado pela UNE, estavam na cerimônia de 

lançamento do MME. Nas palavras de Carla Siqueira 

  
O projeto quando ele é lançado, em 2004, com o evento lá no 

Palácio do Catete, foi impressionante! Porque estavam todos os ex-

presidentes da UNE. Você pensa que, naquele momento, parte 

destes ex-presidentes eram as pessoas mais importantes do 

governo. Então, um lançamento de projeto que tinha: José Serra, 

José Dirceu, Aldo Rebelo, Renildo Calheiros. (...) o Juca Ferreira 

(...) Lindberg Farias. Todo mundo lá. Um palco com todos os ex-

presidentes vivos sabe? Esse era o poder que tinha acabado de 

chegar lá. Então, é um contexto também de reconhecimento da 

UNE e da história dos caras, da história de quem está chegando 

naquele momento ao poder.49 

 
Foram convidados para o evento diversos ex-militantes, ex-dirigentes da UNE e 

da UBES, além de personalidades políticas. Dentre estes, alguns foram selecionados 

para compor uma mesa solene e discursar saudando a instalação do projeto, que foram:  

José Gomes Talarico era militante do movimento estudantil em São Paulo nos 

anos 1930. Em seus relatos, afirma ter sido perseguido lá por sua simpatia por Vargas; 

motivo pelo qual e se mudou para o Rio de Janeiro em 1941, onde passou a trabalhar 

como repórter no jornal A Noite e adido no Ministério da Educação. Esteve 

posteriormente na fundação do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB. (TALARICO: 

1998). Foi presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário em 1942. 

José Serra, à época da realização da cerimônia, era presidente do Partido da 

Social-Democracia Brasileira – PSDB, pelo qual, em 2002, concorreu à presidência da 

República, disputando com Lula o segundo turno, no qual foi derrotado. Estudou 

Engenharia Civil na Escola Politécnica de São Paulo. Em 1962, foi eleito presidente da 

União Estadual dos Estudantes de São Paulo – UEE-SP – pela Ação Popular – AP – e 

presidente da UNE em 1963 pela mesma corrente. Com o golpe de 1964, Serra saiu do 

país, passando pela França, onde estudou no Institut International de Recherches et de 

Formation en vue du Développement Harmonisé, Economie et Humanisme e Chile, 

                                                 
49 Siqueira, 20/10/2009. 
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tendo trabalhado como pesquisador e professor na Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe – CEPAL. Fez mestrado na Universidade do Chile, de onde foi 

professor entre 1968 e 1973. Em razão do golpe militar que derrubou o presidente 

chileno Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973, mudou-se para os Estados 

Unidos e doutorou-se pela Cornell University. Voltou ao Brasil em 197850. 

José Dirceu era, em 2004, ministro chefe da Casa Civil do governo de Lula. Em 

entrevista à revista Veja de 30 de julho de 2003 é definido como um ―soldado‖ que 

virou ―general‖. Ingressou na universidade em 1965, no curso de Direito da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, mesmo ano em que se filiou ao Partido 

Comunista Brasileiro – PCB. Foi vice-presidente do DCE da instituição entre 1965 e 

1966, presidente do Centro Acadêmico e, em 1967, presidente da UEE-SP, quando fez 

parte do grupo que rompeu com o PCB para formar a Dissidência Comunista. Em 1968, 

foi preso durante o 30º Congresso da UNE, na cidade de Ibiúna (SP), e banido do país51.  

Aldo Rebelo era secretário de Coordenação Política e Assuntos Institucionais da 

Presidência da República em maio de 2004, membro do PCdoB, partido da base de 

apoio do governo Lula. Militou no movimento estudantil secundarista na década de 

1960 e, em 1975, ingressou no curso de Direito da Universidade Federal do Alagoas, 

ano em que começou a militar no movimento estudantil pelo PCdoB. Foi eleito 

presidente da UNE em 1980, no seu 32º Congresso, em Piracicaba. Ajudou, também, a 

fundar a União da Juventude Socialista (UJS) em 1984, tendo sido eleito seu primeiro 

coordenador. 

Em maio de 2004, Lindberg Farias era, pela segunda vez, deputado federal, 

eleito agora pelo PT. Era estudante de medicina da Universidade Federal da Paraíba 

quando iniciou sua militância no movimento estudantil em meados da década de 1980. 

Foi presidente do Centro Acadêmico de seu curso, já filiado ao PCdoB. Foi eleito 

presidente da UNE em 1992, quando comandou as manifestações pelo impeachment do 

presidente da República Fernando Collor. Elegeu-se deputado federal pelo PCdoB em 

1994 e foi presidente da UJS em 1996, porém, rompeu com a corrente em 1997, 

ingressando no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU52 – e, 

posteriormente, no Partido dos Trabalhadores. 

                                                 
50 Serra, s/d. e verbete ―José Serra‖ (Lemos, 2001). 
51 Dirceu, 17/12/2005. 
52 Farias, 1/05/2005. 
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Angélica Müller procura ressaltar que a seleção dos convidados para o evento 

foi um trabalho da equipe técnica.  

 

Então, foi mais ou menos assim: como é que se pensou que seria 

essa mesa, quem estaria nessa mesa? Isso foi um trabalho, também, 

obviamente, da equipe técnica. Teve, claro, a UNE deve ter 

sugerido alguns nomes bem como a Fundação, mas, basicamente 

foi um trabalho da equipe técnica. Por que, como escolher os 

nomes representativos? 53   

 

Segundo a lógica que apresenta, garantir nomes representativos era uma tarefa 

da equipe da equipe técnica e não da UNE ou da Fundação. Ficava a cargo da direção da 

entidade e da Fundação Roberto Marinho o papel de apenas sugerir e não de definir esta 

seleção. Ela prossegue explicando o critério utilizado 

 

Então, tinham alguns que eram fáceis, como a primeira mulher 

presidente da UNE, Clara Araújo. [...] Obviamente, também, ficava 

claro o Serra porque era um símbolo. Ou seja, era o presidente da 

UNE do golpe de 64, não poderia ser outro. Aí, queríamos trazer 

gente mais nova, então, querendo ou não querendo, o símbolo 

ainda desse últimos anos do movimento estudantil era o ―Fora 

Collor‖. Então, logicamente, o Lindberg Faria. Além dele, tinha o 

Aldo Rebelo, que, na época, era ministro do Lula também, então 

seria, querendo ou não querendo, um nome de peso para compor 

essa mesa.54 

 

A seleção dos ex-militantes que participariam da cerimônia era justificada por 

um critério de pluralidade, que incluiria a diversidade de períodos históricos passados 

na instituição, mas também, a pluralidade de grupos sociais a que os representantes 

pertenceram. Assim, a primeira mulher presidenta da instituição, Clara Araújo, bem 

como o único presidente negro, Orlando Silva, segundo Angélica Müller, não poderiam 

faltar ao evento.  

                                                 
53 Müller, 16/03/2010. 
54 Idem. 
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Estes militantes singulares, capazes de representar épocas e grupos sociais 

presentes na história da UNE também foram escolhidos segundo seu destaque no 

momento em que o evento foi realizado. O peso de sua atuação como militante do 

movimento estudantil em períodos especiais, conjugado com seu lugar político no 

momento da cerimônia – todos prosseguiram na vida política e, à exceção de José 

Talarico, que já havia deixado a vida pública, tinham cargos públicos na época da 

cerimônia – orientaram a escolha por seus nomes para falar no dia do evento. 

José Talarico não foi integrante da UNE, mas ali estava porque representava a 

fundação da instituição. José Serra e José Dirceu eram militantes na década de 1960, 

ambos tendo construído suas vidas políticas a partir da luta contra o regime militar, 

ainda no exílio. Aldo Rebelo e Lindberg Farias militaram na década de 1980, aquele no 

início da década, este no final. 

O peso de sua atuação no presente para escolha como representante de seu 

período de militância no movimento estudantil fica mais explícito se observados os 

convites a José Dirceu e Aldo Rebelo. Ambos eram ministros do governo Lula em 

2004. O primeiro é citado pela própria Angélica Müller como um caso em que a atuação 

presente pesou mais para ser escolhido para compor a mesa. ―O Dirceu, por exemplo. O 

Dirceu nunca foi presidente da UNE. Foi presidente da UEE de São Paulo 

extremamente ativo, né? Mas, poderia ter sido o Vladimir Palmeira. Por que não o 

Vladmir Palmeira?‖
55 E ela mesma explica: ―Você tem uma estratégia de colocar José 

Dirceu e José Serra lado a lado naquele momento.‖56 Colocados em campos antagônicos 

no campo político, os dois, no mesmo evento, atrairiam a atenção da grande imprensa e 

colaboraria para aumentar a visibilidade do projeto, como Angélica justifica:  

 
Então, foi um evento de peso, foi capa do Globo, da Folha de São 

Paulo. Principalmente, gostaram muito de colocar, daí, óbvio, a 

foto do Dirceu e do Serra lado a lado. Os dois juntos, quer dizer, 

então, teve alguma coisa assim ―só a UNE une Serra e Dirceu no 

mesmo palanque.57   

 

A mesma questão poderia ser aplicada a presença de Aldo Rebelo na mesa do 

evento. O primeiro presidente da instituição após a reconstrução foi Ruy Cézar, 
                                                 
55 Müller, 15/03/2010. 
56 Idem. 
57 Idem. 
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estudante baiano que não seguiu na vida política. Em vez dele, o convidado para falar 

em nome da geração que reconstruiu a UNE foi o militante do PCdoB, fundador da UJS 

e, na época do evento, ministro da Articulação Institucional de Lula. Este elemento 

demonstra como o presente promove os enquadramentos a partir dos quais o passado é 

recuperado, organizado e seus atores hierarquizados. 

Apesar do esforço de Angélica em apontar uma busca por definir os convidados 

para a mesa com base no critério da representatividade, sua composição deixa 

transparecer, pelos diversos momentos evocados e pelas pessoas convidadas, uma 

tendência a recuperar um passado que alinha a instituição ao posicionamento de 

esquerda e a ressaltar um presente em que a instituição está no centro do poder político.  

 

2.3 Os produtos do MME 

 

Ao todo, a pesquisa do Memória do Movimento Estudantil gerou quatro 

produtos: ―Acervo MME‖, resultado da campanha de doação de documentos que teve 

início em 12 de janeiro de 2005, o ―Memória oral‖, composto pelos depoimentos de ex-

militantes, e outras pessoas que se relacionaram com o movimento estudantil, 

recolhidos pelo projeto, ―Bibliografia‖, levantamento bibliográfico feito pela equipe do 

projeto que gerou uma lista de obras referentes ao movimento estudantil e à história 

política do país em geral e o ―Guia de Fontes‖, resultado do levantamento de fontes 

realizado pela equipe do projeto que apresenta, por instituição, data ou tema, os 

documentos disponíveis nos diversos arquivos do país sobre o movimento estudantil.  

Há ainda outros itens disponíveis no portal. Na ―Cronologia do Movimento 

Estudantil‖, uma linha do tempo organiza cronologicamente os acontecimentos tomados 

como importantes da história do movimento estudantil e do país. ―Galeria de Fotos‖ é 

onde são disponibilizadas imagens de diversas atividades do movimento estudantil, 

cobrindo o período de 1956 a 2003. O item ―Acervo Tv Globo‖ contém algumas 

reportagens da Tv Globo sobre o movimento estudantil. ―Personagens‖ é o item em que 

são listados alguns ―heróis‖ da instituição. Nele, há vinte nomes e todos, à exceção de 

Honestino Guimarães e Orlando Silva, têm depoimentos disponibilizados na seção 

―Memória oral‖. ―Memória‖ é uma seção que também exibe os principais 

acontecimentos da UNE e do país em ordem cronológica, porém, relaciona apenas os 

fatos ocorridos nas diversas épocas no mesmo mês em que se está no momento em que 

se acessa o portal. Assim, acessando o portal no mês de fevereiro de 2010 são listadas a 
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assinatura do decreto-lei 4080 pelo presidente Getúlio Vargas, ocorrida em fevereiro de 

1942, e a assinatura do decreto-lei 477 pelo presidente Costa e Silva, em fevereiro de 

1969.   

Foram realizados mais quatro produtos culturais além dos que estão disponíveis 

no portal: uma ―Exposição Itinerante sobre a História da UNE‖, que circulou por 

diversas universidades do país. Dois filmes do diretor Silvio Tendler, um, ―Ou ficar a 

pátria livre ou morrer pelo Brasil‖, concentrado na história política da instituição, o 

outro, ―Do afeto que se encerra em nosso peito juvenil‖, retratando os aspectos culturais 

que envolvem o tema58. Também foi lançado o livro ―Memórias Estudantis – da 

fundação da UNE aos nossos dias‖, da historiadora Maria Paula Araújo, que utilizou 

como fonte os depoimentos de militantes dados ao ―Memória Oral‖, um dos setores do 

MME. 

A memória de um grupo ou instituição é formada a partir de trabalho social, que 

requer investimento. Michel Pollak afirma que a memória é  

 
uma operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações 

do passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, 

em tentativas mais ou menos conscientes de definir e reforçar 

sentimentos de pertencimentos e fronteiras sociais entre 

coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, 

igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. (POLLAK, 

1989: 7) 

 
Há procedimentos, e agentes autorizados a executá-los, para a seleção dos 

eventos e personagens que devem compor estas memórias. Estes procedimentos 

implicam, também, determinados esquecimentos.  

A reflexão em especial sobre dois dos produtos gerados, o ―Acervo MME‖ e o 

―Memória Oral‖, revela elementos dos princípios que operam na organização da 

memória do movimento estudantil que, por fim, subsidiam e legitimam uma escrita 

oficial da história da UNE. 

O ―Acervo MME‖ foi composto pelos documentos doados ao projeto através da 

campanha realizada em parceria com a TV Globo. Organizados em fundos de acordo 

                                                 
58 Informações disponíveis em: http://www.une.org.br/home3/opiniao/entrevistas/m_10048.html Acesso 
em 10/02/2010 às 9:08. 
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com a origem do acervo, pessoal ou institucional, uma pequena parte está digitalizada e 

disponível na internet para consulta pública. 

A realização desta campanha, no primeiro momento, não foi bem sucedida. 

Segundo Angélica, os coordenadores imaginavam que, ―com uma chamada na Rede 

Globo, iria começar a chover materiais. E não foi isso que aconteceu.‖ 59 O pouco 

impacto da campanha na televisão levantou questões sobre a real possibilidade do 

empreendimento que o projeto propunha.   

  
A gente começou a se dar conta também de que, com os acervos 

mais antigos, principalmente os acervos da ditadura, ele realmente, 

as pessoas já não possuíam mais eles porque não podiam ter 

guardado, obviamente. [...] Então, que seria não tão fácil quanto a 

gente pensou obter ou criar um acervo próprio do projeto a partir de 

doações de ex-militantes ou de pessoas que tivessem interesse em 

doar a sua documentação que guardaram de época.60 

 
Ainda assim, se colocava a necessidade de ter um acervo próprio de 

documentos, e uma nova estratégia foi desenvolvida, utilizando-se de ações pontuais de 

solicitação à ex-militantes que doassem documentos ao projeto. Começaram, então, a 

―fazer praticamente um corpo a corpo pra pedir este acervo pro memória‖. Começaram 

a ser realizados atos públicos com ex-militantes que se tornaram autoridades locais, em 

que estes seriam convidados a doar seus acervos ao MME. Segundo Angélica, esta 

estratégia teve relevância central na formação do acervo do projeto. ―O acervo do 

projeto Memória do Movimento Estudantil [...] foi composto basicamente desses 

contatos que a gente fez e que, na sua grande maioria, foram doados através de atos 

públicos.‖61 Além dos atos públicos, que visavam incentivar, também, que outras 

pessoas doassem documentos, outra ação desenvolvida foi solicitar aos depoentes do 

―Memória Oral‖ que também contribuíssem. 

Carla Siqueira afirma que não houve uma seleção entre os documentos enviados 

para definir quais fariam parte ou não do acervo do projeto. Segundo ela, os critérios 

indicados no regulamento da campanha62 foram eficientes. O texto indica que poderiam 

                                                 
59 Müller, 15/03/2010. 
60 Idem. 
61 Idem. 
62 Regulamento para a campanha de doação de documentos e objetos para o acervo do Centro de 
Memória do Movimento Estudantil. Ver Anexo, pp. 167-8. 
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ser doados documentos e objetos ―relacionados à história da militância estudantil no 

Brasil‖63. Uma lista de exemplos sugeria quais os materiais esperados: jornais, boletins, 

panfletos, livros, filmes e fotografias entre outras coisas. Mas, também, bandeiras, 

flâmulas, bottons, camisetas e bonés, o que Carla definiu como as ―relíquias‖ recebidas 

pelo projeto, que também compõem os fundos: ―aquela coisa de camiseta contra o 

Collor, do boton [...]; uma medalha comemorativa dos 25 anos da UNE...‖ 

O arquivo da UNE, o acúmulo documental da entidade que é fruto da sua 

atividade política e administrativa não é entendido como histórico por si só. Segundo 

descreve Carla Siqueira, a equipe ―não tirou tudo [do arquivo] da UNE, a gente pegou 

exemplares de documentos, de impressos, de divulgação, tudo o que a gente conseguiu 

de cartazes; e a gente trouxe pra ter pelo menos um de cada guardado lá.‖ Inclusive, o 

fundo é identificado no ―Guia de Fontes‖ como uma coleção constituída por doação da 

entidade no ano de 2004, que, desde então, são incorporadas novas documentações 

conforme a entidade produza documentação.64 

Do ―Memória Oral‖, há 83 depoimentos disponíveis no portal65, 63 destes de 

pessoas cuja militância esteve ligada ao movimento estudantil universitário; 20 são de 

ex-presidentes da UNE, cinco de antigos vice-presidentes, 32 são de pessoas que 

participaram do movimento estudantil universitário através de Diretórios Centrais, 

Centros Acadêmicos e outras diretorias da própria UNE e seis são depoimentos de 

pessoas ligadas ao Centro Popular de Cultura (CPC).  

Há 21 depoimentos de pessoas ligadas ao movimento estudantil secundarista, 

sendo 11 destes de pessoas que tiveram atuação apenas inicial no movimento 

secundarista, ganhando maior destaque no movimento universitário. Dos 10 

depoimentos de militantes cuja atuação principal foi no movimento secundarista, seis 

são de ex-presidentes66 e um de ex-vice-presidente da União Brasileira de Estudantes 

Secundaristas (UBES) e três militantes ligados a outras organizações do movimento 

estudantil secundarista, como grêmios e associações municipais de estudantes.  

Além destes, três depoimentos são de pessoas que não militaram diretamente no 

movimento estudantil, mas acompanharam a atuação dos estudantes em diversos 

                                                 
63 Ibdem. 
64 Ver a seção ―Guia de Fontes‖ no site www.mme.org.br. 
65 No portal há a afirmação de que foram realizadas 100 entrevistas, porém, apenas 83 estão disponíveis. 
Ver tabela, Anexo, pp. 169-70. 
66 Helga Hoffman foi presidente da União Nacional dos Estudantes Secundaristas em 1956, período em 
que esta entidade coexistiu com a UBES; logo depois, as duas se fundiram. Seu depoimento entra neste 
quantitativo. 
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momentos. São os casos dos depoimentos do historiador marxista Jacob Gorender, da 

militante Maria Augusta Tibiriçá e de Maria Rosa Monteiro, mãe do estudante 

Honestino Guimarães. 

Os depoimentos dos militantes cuja atuação principal foi no movimento 

universitário, e, portanto, esteve ligada à UNE, são o dobro dos depoimentos de outro 

tipo somados. Pode-se refletir mais sobre esta diferença entre os entrevistados 

analisando a fala de Carla Siqueira, que, ao ser perguntada sobre o tema afirma:  

 
[o ―banco de história oral‖] começou com uma lista sugerida pela 

UNE (...); essa é uma memória oral que priorizou a história 

institucional da UNE. Então, ela prioriza todo mundo que teve 

cargo de importância dentro da UNE. (...) acho que a gente 

entrevistou todos os presidentes vivos da UNE, alguns vice-

presidentes, algumas pessoas também de diretoria e entrevistamos 

também algumas pessoas que não tiveram nada a ver com a UNE, 

que foram movimento estudantil ―ponto‖, mas esses já são uma 

minoria, né? (...) se for pegar lá a lista [dos depoimentos 

concedidos ao projeto] você vai ver que a maior parte das pessoas 

são ex-presidentes da UNE, e aí tem ―outros‖ também. Então o 

memória oral começa por esse trabalho de querer resgatar, na 

história da própria UNE a história de suas lideranças.67    

 
Em sua fala, Carla revela que o princípio da formação do banco de depoimentos 

do projeto aponta para a tentativa de resgate e legitimação da história institucional da 

UNE. Ao contrário, por exemplo, do acervo documental, onde a pluralidade do 

movimento estudantil é mais visível, já que é composto de doações de indivíduos e 

diversas instituições e não resulta de uma acumulação natural de apenas uma instituição, 

sua totalidade é marcada pelos diversos fundos que compõem o acervo e onde a UNE 

aparece apenas como uma das instituições doadoras. Já o ―Memória oral‖ é feito quase 

integralmente a partir de um resgate histórico de uma única instituição: a própria UNE.  

Comparando a fala de Carla Siqueira com o material disponível no portal, é 

possível perceber como o pensamento que guiou a formação deste acervo se concretizou 

e o que isto acarreta: a quantidade de visões acerca da UNE, dos diversos períodos de 

                                                 
67 Siqueira, 21/10/2009 
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sua história, são muito maiores que as sobre o movimento secundarista. Isto demonstra 

a construção de hegemonia do movimento universitário no momento de narrar o 

passado do movimento estudantil, ocasionando um apagamento da atuação da UBES 

neste processo, a que se recorre apenas de maneira pontual. Apesar de a entidade 

secundarista ter sido fundada apenas em 1959, o movimento organizado já existia 

anteriormente, contando inclusive com um departamento de estudantes secundaristas 

dentro da UNE. 

É na elaboração dos critérios para a seleção dos entrevistados que essa 

hegemonia se estabelece. É a própria instituição que, em um primeiro momento, 

estabelece as memórias de quais agentes deseja registrar e, por conseqüência, incorporar 

como sua.  

Ao falar sobre os critérios que os militantes utilizavam para estabelecer aqueles 

que deveriam ser entrevistados, Carla afirma que o intento era de ―resgatar na história 

da própria UNE, a história de suas lideranças‖. Isto traduz uma visão da história mais 

institucional, narrada a partir dos líderes e com base em grandes feitos. Já ao se referir 

ao papel do historiador nesta execução, ela atenta para a busca da pluralidade de visões, 

reforçando uma visão da história mais contemporânea. Ela reforça que 

 
a gente queria ter esse olhar de quem não estava 

institucionlizado. Porque a gente entrevistou o Jean-Marc, 

entrevistou o José Dirceu, entrevistou o Vladimir Palmeira, tudo 

bem, mas eles têm uma visão, cada um tem uma visão do seu 

grupo, que é política, institucionalizada. Então, qual é a visão de 

uma mocinha, que está indo com a sua frasqueirinha de mocinha 

dos anos 60 para Ibiúna? Então, ter uma visão que ela pudesse 

romper com aquela memória um pouco já acordada e até uma 

memória que acho que ela já está assentada e acordada até nas 

suas disputas.68 

 
A própria Carla Siqueira apresenta outros elementos que concorrem com as 

prioridades da instituição no estabelecimento destes critérios.  

 

                                                 
68 Ibdem. 
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[A seleção dos entrevistados foi feita] Em conjunto com a UNE, 

com certeza... Mas a gente como ―especialistas‖ [ênfase dada 

pela entrevistada], como técnicos, como historiadores, a gente 

também decidiu muita coisa com total autonomia, tanto em 

relação à Fundação como em relação à UNE. Tanto Fundação 

como UNE sabia que ali tinha um grupo de historiadores que 

tinha seus critérios também pra apontar personagens pro 

memória oral. E essa lista só não é maior porque a certa altura o 

projeto acabou, porque o dinheiro do projeto tinha que ser 

também dividido por outras ações, porque tantas outras pessoas 

a gente queria ter entrevistado.69 

 
Angélica Müller coloca alguns elementos que nos permitem perceber que, 

também, a Fundação Roberto Marinho influenciou na execução das entrevistas.  

 

Tinha algumas [entrevistas que], por exemplo, a Fundação Roberto 

Marinho acreditava, em algumas personalidades, tinha que ser 

contratado jornalista pra fazer. Então, a gente fazia o perfil do 

depoente, fazia o roteiro de perguntas pra esse depoente e, algumas 

vezes, como foi o caso do José Serra, como foi o caso do Aldo 

Rebelo, o caso do Marco Maciel.70 

 

Por exemplo, para realizar a entrevista com José Serra foi convidado o jornalista 

Gilberto Dimenstein; Aldo Rebelo foi entrevistado pelo também jornalista Paulo 

Markun; já sobre o depoimento de Marco Maciel71, não há dados no site do projeto que 

nos permita saber quem o teria entrevistado. 

Esta operação de autorizar determinados agentes a estabelecer com legitimidade 

o passado da instituição, e, por conseqüência, desautorizar e apagar outros72, bem como 

as maneiras de fazê-la, se deu na relação entre o corpo político, representado pelos 

                                                 
69 Ibdem 
70 Müller, 15/03/2010. 
71 Foi militante do movimento estudantil universitário entre 1959 e 1963. Presidiu a União dos Estudantes 
de Pernambuco – UEP. É senador da República pelo estado de Pernambuco, partido Democratas – DEM. 
(Cf. Maciel, 03/12/2004 e Monteiro, 2001) 
72 Algumas memórias não oficiais da UNE, que se colocam em contraposição ao estabelecido pelo MME, 
podem ser encontradas nas produções de Otávio Luiz Machado, em especial as publicadas no blog 
http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com e no site MovE Brasil: http://movebr.wikidot.com.  
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militantes da UNE que acompanhavam o projeto, e o corpo de especialistas, conduzido 

pela Fundação Roberto Marinho. Na intersecção desta tipologia trabalhava Angélica 

Müller, na medida em que era a historiadora de confiança da UNE para conduzir o 

projeto. Desta relação entre o corpo político e o corpo de especialistas também decorre 

uma negociação para conciliar as diferentes concepções de história com que ambos 

operam para reconstituir esta narrativa sobre o passado da instituição. 

Quando perguntado sobre a participação de outras forças políticas na elaboração 

do projeto, Felipe Maia esclarece 

 
Na verdade, não lembro direito. Acho que na verdade isso aí não 

era uma tema das forças assim. Era uma pauta que a gente [a 

UJS] colocava que a gente defendia e que os outros não eram 

contra, mas também não davam muito.... não tinha muita 

envolvimento. Acho que eles não achavam isso muito 

importante. Não me lembro de nada assim não.73 

 
Portanto, o corpo político que acompanhou o projeto era estritamente ligado à 

UJS, a já referida corrente política ligada ao PCdoB, que dirige majoritariamente a UNE 

desde 1989. É preciso levar em conta quem são e de que lugar na política falam estes 

agentes autorizados enquadrar a memória oficial da UNE.  

A União da Juventude Socialista – UJS – foi fundada em 1984 a partir da 

atuação de jovens oriundos de correntes do movimento estudantil, como a Viração e 

Caminhando, que tinham membros do PCdoB como articuladores. Organizado em 1962 

e dedicado à luta armada entre 1966 e 1974, na Guerrilha do Araguaia, este partido 

nunca havia tido uma atuação expressiva na UNE antes de parte da Ação Popular 

ingressar nele, no ano de 1973. 

Uma fala de Aldo Arantes, ex-presidente da UNE entre 1963 e 1964, um dos 

líderes da AP na época, posteriormente, deputado federal pelo estado de Goiás pelo 

PCdoB e ainda hoje atuante na vida pública por este partido, explicita a continuidade 

entre estas forças políticas: ―durante muitos anos, a JUC e, posteriormente, a Ação 

Popular e, na continuidade, o PCdoB (...) assumem durante vários anos seguidos a 

hegemonia do movimento estudantil universitário‖ (ARAÚJO, 2007: 98)  

                                                 
73 Maia, 24/09/2009 
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Escapa aos limites deste trabalho aprofundar a discussão sobre a formação, as 

rupturas e continuidades entre a atuação da AP e do PCdoB no movimento estudantil e 

na organização da atuação política de jovens de esquerda, trabalho que pretendo 

desenvolver posteriormente. Cabe, aqui, apenas identificar em que tradição política se 

insere o corpo político encarregado de enquadrar a memória e consolidar a história 

oficial da UNE e compreender como certos fatos e personagens são apagados enquanto 

outros são autorizados a pertencer à memória e à história da instituição.    

Entre os depoentes, 58 declararam explicitamente sua filiação ou proximidade a 

algum grupo político na época em que militou no movimento estudantil. Destes, 52 

eram pertencentes a grupos de esquerda, cinco eram ―independentes‖, porém, 

politicamente próximos de organizações esquerdistas. Apenas um depoimento, o de 

João Pessoa de Albuquerque, que se declara também ―independente‖ é de militante 

ligado ao grupo liberal que dirigiu a instituição entre 1950 e 1956, descrito, a partir da 

definição de Arthur Poerner, como período ―negro‖, de hegemonia ―direitista‖. Um 

personagem, por exemplo, que não figura entre os autorizados a inscrever suas 

memórias da militância estudantil no quadro da memória oficial da UNE é Paulo 

Egydio Martins.74 Citado no livro de Arthur Poerner (2004) como a principal liderança 

da UDN no movimento estudantil naquele período, o industrial paulista se tornaria 

ministro da Indústria e Comércio de 1966 a 1967, durante o governo do general Castelo 

Branco, e governador de São Paulo de 1975 a 197975.  

Há 20 depoimentos de militantes que não afirmam ligação com qualquer grupo 

político e entre estes está Marco Maciel. Além destes, três são os depoimentos de 

pessoas que não participaram do movimento estudantil e que, segundo Carla Siqueira, 

respondem à curiosidade em conhecer ―essa voz de pessoas que se relacionaram com o 

movimento estudantil em um momento importante, mas é uma voz de fora.‖76 Estes três 

depoimentos são de Maria Augusta Tibiriçá Miranda, que participou da campanha O 

Petróleo é nosso e de diversos outros movimentos sociais, do historiador marxista Jacob 

Gorender e Maria Rosa Monteiro, mãe de Honestino Guimarães. Analisando os 

depoimentos, parece não ter-se concretizado o objetivo do projeto, que Carla Siqueira 

                                                 
74 Em entrevista, Angélica Muller afirmou que foi feita a entrevista com Paulo Egydio Martins. Porém, 
neste trabalho, buscamos focar a análise naqueles depoimentos que são de acesso público e que por 
estarem ao alcance das pessoas em geral, possibilitam inscrições e apagamentos destes personagens na 
memória coletiva.  
75 Ver: Martins, 2004. 
76 Siqueira, 21/10/2009. 
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apresentou, de entrevistar pessoas comuns, a ―mocinha dos anos 60, com sua 

frasqueirinha de mocinha dos anos 60.‖77  

Carla Siqueira, quando perguntada sobre o tema da seleção dos depoentes, 

responde a partir de seu lugar de historiadora e jornalista, ou seja, de especialista que 

procura um lugar ―de fora‖ para estabelecer seus critérios. Neste corpo, as limitações 

que a época impõe dialogam com as necessidades do trabalho técnico: elaborar um bom 

projeto e fazer bom uso do dinheiro que recebeu para gerar os produtos acordados com 

o patrocinador 

 
Por que é que a UNE quis fazer a vida inteira esse projeto de 

memória e só emplaca nesse momento? Não deve ser à toa... É 

legítimo? É. É um projeto que foi bem feito? Foi. O projeto, 

modéstia à parte, que não presta favor à ninguém. Fez bom uso do 

dinheiro que ganhou, cumpriu toda a sua missão...78   

 
Carla procura, como especialista, resguardar o lugar técnico que lhe foi 

responsabilizado. Assim, ela afirma que 

  

(...) o projeto, do ponto de vista técnico, ele foi feito com 

autonomia pela Fundação como eu estou te falando, muitas 

decisões ali tomadas eram tomadas por mim, pela Angélica e pela 

Ana Paula. Assim, ―ah, vamos entrevistar fulano porque [...], como 

historiadoras nós achamos que devemos‖. Sem interferência da 

UNE e sem interferência da Fundação.79 

 

Porém, ela tem plena consciência das condicionantes políticas em que se insere. 

O projeto ―não presta favor a ninguém‖, mas ela também evoca o lugar que ele assume 

na própria atuação da UNE. 

 

Agora, eu acho que a gente não tem que ser ingênuo que não teve 

interferência nenhuma no que a gente fez, mas o que a gente fez 

serve a essa (...) construção de uma imagem da UNE que é uma 

                                                 
77 Ibdem. 
78 Idem. 
79 Idem. 
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imagem da UNE de luta, da UNE de oposição, que hoje é uma 

coisa muito criticada na UNE. Então, acho que isso serviu também 

à UNE. A gente percorria as universidades contando essa história 

da UNE; que é mesmo, é uma história de lutas, é uma história de 

combates; e a gente via muitas perguntas dos estudantes: ―mas a 

UNE hoje não é isso. A UNE hoje é pelega do governo Lula.‖
80 

 
Ela também fala dos atores que se mobilizam em torno do projeto e o que isso 

significou no jogo político da época. 

 
A gente tem que pensar esse contexto que eu estou falando, da 

chegada do Lula ao poder. O projeto quando ele é lançado, em 

2004, com o evento lá no Palácio do Catete, foi impressionante! 

Porque estavam todos os ex-presidentes da UNE. Você pensa que, 

naquele momento, parte destes ex-presidentes eram as pessoas mais 

importantes do governo. Então, um lançamento de projeto que 

tinha: José Serra, José Dirceu, Aldo Rebelo, Renildo Calheiros (...). 

O próprio, (...) que agora é o ministro da Cultura, o Juca Ferreira, 

todo mundo lá. Lindberg Farias, todo mundo lá. Um palco com 

todos os ex-presidentes vivos, sabe? (...)Para a gente, que tinha, que 

tem o olhar independente, como pesquisadores e tal, para a gente 

foi uma experiência também muito curiosa, porque a gente pegou 

ascensão e queda [destes líderes] e o projeto estava rolando quando 

rolou o ―Mensalão81
‖, por exemplo, que aí você vê todos os anjos 

decaírem. O Zé Dirceu, que se achava que era um mito, o 

Genoíno... E a gente foi fazer o memória oral o Genoíno e do Zé 

Dirceu no auge do ―Mensalão‖, assim, aquela época que o Genoíno 

estava escondido dentro de casa e que o Zé Dirceu (...) já tinha sido 

defenestrado dentro do governo e tudo rolando ainda. É uma 

experiência muito curiosa também de você chegar na pessoa e fazer 

uma ―memória oral‖, resgatar essa identidade mítica dos caras no 

                                                 
80 Ibdem. 
81 Crise política originada com a denúncia feita pelo então deputado federal Roberto Jefferson – PTB – de 
que o Partido dos Trabalhadores destinava recursos a partidos de sua base aliada a fim de contar com seu 
apoio político. 
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momento em que você já caiu por terra: teu passado não te 

condena, mas o presente condena.82 

 

Ambos, corpo político e corpo de especialistas, agem influenciados pelo 

contexto político do momento, porém, são influenciados de maneiras diferentes, 

marcados pelo lugar no espaço social que ocupam. 

É na dinâmica entre as possibilidades políticas da época, as condições técnicas e 

interesses comerciais que é estabelecido não só o critério de seleção dos depoentes, os 

agentes cujas memórias estão autorizadas a compor a escrita da memória oficial da 

UNE que se desejava legitimar, mas também a maneira de fazer isso.  

Esta dinâmica revela como se dá o trabalho de ―enquadramento da memória‖, 

fazendo uso do termo de Henry Rousso adotado por Michael Pollak (1989: 8).  Segundo 

o autor, a realização deste trabalho requer a ação de ―atores profissionalizados, 

profissionais da história das diferentes organizações de que são membros, clubes e 

células de reflexão.‖ O Memória do Movimento é um lugar de reflexão cujos membros 

são responsáveis por organizar a memória oficial da UNE e apresentar, no espaço 

público, sua versão oficial. 

Ao refletir sobre o projeto, Carla Siqueira afirma que os líderes que estavam 

sendo convidados a contar suas memórias e incorporá-las ao quadro geral da memória 

oficial da UNE eram ―o poder que tinha acabado de chegar lá.‖83 O projeto seria parte, 

portanto, de um contexto que inclui, além do reconhecimento da UNE, a legitimação da 

―história dos caras, da história de quem está chegando naquele momento ao poder.‖84 

Assim, estes antigos atores da clandestinidade que tinham acabado de chegar ao 

poder se investiam do dever de reconstituir oficialmente uma memória histórica que 

reabilitasse grupos que, por se oporem ao Regime Militar, foram perseguidos e muitas 

vezes alijados do jogo político institucional do período. Porém, ao assumir este papel, 

acabam diminuindo e silenciando vozes do passado da instituição, como se pode 

perceber a ausência de versões sobre o período de hegemonia liberal na direção da 

UNE. 

O Memória do Movimento Estudantil deve ser observado, portanto, como parte 

também deste investimento maior em reabrir o debate e dar novas orientações à gestão 

                                                 
82 Siqueira, 21/10/2009,  
83 Idem. 
84 Idem. 
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dos passados sensíveis do Regime Militar, do qual são exemplos a instalação da 

Comissão de Anistia e, mais recentemente, em 2010, a discussão em torno da Comissão 

da Verdade, no âmbito do terceiro Programa Nacional dos Direitos Humanos. 

Ao definir a categoria memória histórica, Marie-Claire Lavabre a diferencia da 

memória coletiva, dialogando com o conceito estabelecido para esta por Maurice 

Halbwachs. Aquela seria identificada aos usos políticos e instrumentalizações do 

passado, cujas razões estão ligadas, nas sociedades, 

   

à permanência das identidades sociais e políticas, à transmissão 

de valores, no sentido que ―todo personagem ou todo fato 

histórico, logo que penetra nesta memória se transpõe em um 

ensinamento, em uma noção, em um símbolo‖, mas também à 

transformação destes valores, já que é o presente que dá um 

rosto ao passado, e a ilusão de continuidade, tal qual se encontra 

construída pelo jogo de interpretações e reinterpretações do 

passado, é que autoriza a mudança. (LAVABRE, 2001: 240) 

  

Desta forma, podemos pensar que a reconfiguração desta memória histórica se 

dá na ressignificação do passado que representam as ―testemunhas autorizadas‖ e 

―porta-vozes‖ que procura articular. Isto se dá autorizando a mudança nos valores 

socialmente atribuídos a eles, em especial por reivindicar uma continuidade, ainda que 

ilusória, ou inventada, com seus posicionamentos políticos do passado.  

A autora conclui que 

 
Os usos políticos da memória e outros usos políticos do passado 

são assim (...) expressão de memórias coletivas em gestação ou 

pré-existentes, expressão de identidades e culturas políticas em que 

participam as testemunhas autorizadas, porta-vozes, notáveis e 

empreendedores da memória. (Idem: 252) 

 
Este movimento de mobilização em torno da memória da UNE está colocado, 

portanto, na dinâmica dos usos políticos, e comerciais, do passado, os quais, informados 

pela cultura política da época em que são produzidos, enaltecem a atuação de oposição 

durante o Regime Militar, em especial a atuação das esquerdas.  
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2.4 Patrimonialização: a memória como capital político institucionalizado da 

UNE 

 

Analisar a formação do projeto Memória do Movimento Estudantil contribui 

para o entendimento do processo de patrimonialização da UNE de duas maneiras. Por 

um lado, é possível compreender como se consolida uma história oficial da UNE 

sempre articulada com a história política nacional, procurando demonstrar que, ao falar 

da instituição se está, também, falando do conjunto de elementos que compõe o 

patrimônio cultural brasileiro, articulando, para isso, agentes, instituições e símbolos de 

maneira a inserir a entidade neste campo. Ao mesmo tempo, por outro lado, observando 

a arquitetura política que ocasionou a existência do projeto, nota-se como foi 

principalmente a movimentação de seus militantes naquele campo que possibilitou esta 

incorporação da UNE como elemento legítimo do patrimônio cultural.  

Os agentes mobilizados pelos militantes correspondem àqueles a que têm acesso 

através de suas redes de contato, revelando, assim, as dinâmicas do jogo político por 

que passam as estratégias de elaboração da UNE como elemento pertencente ao 

conjunto da alegoria da formação nacional (Cf. Gonçalves, 1996: 31) 85. Esta ação era  

correspondente ao esforço de reinvestir a instituição de capital político, assim, decorreu 

desta movimentação na política a percepção da possibilidade, e necessidade, de 

institucionalizar esta memória como capital político da instituição. 

Ao recuperar o passado da UNE para ser utilizado como capital no jogo político 

do presente, os militantes não se limitaram aos fatos e acontecimentos específicos do 

movimento estudantil. Há uma constante preocupação em colocar esta como uma 

memória nacional, em ressaltar que, ao falar da UNE e de sua memória, estão falando 

da nação e que a instituição pertence, portanto, ao conjunto de elementos que deve 

servir para constituir sua alegoria. 

É desta forma que Ricardo Vieiralves, diretor do Museu da República entre 2004 

e 2007, afirma ter ―a compreensão de que a agenda política do movimento estudantil 

não se esgota em ‗problemas de estudantes‘. O movimento estudantil nunca foi uma 

                                                 
85 Fazendo uso do conceito alegoria como representação e autenticação do real, José Reginaldo 
Gonçalves (1996) afirma que os patrimônios constituem ―alegorias por meio das quais idéias e valores 
classificados como ‗nacionais‘ vêm a ser visualmente ilustrados na forma de objetos, coleções, 
monumentos, cidades históricas e estruturas similares.‖ (Gonçalves, 1996: 28). Com base nisso, 
desenvolve-se a ideia de que os patrimônios culturais constituem alegorias da formação nacional. 
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organização estritamente corporativa. Suas preocupações transcendem os bancos 

escolares e debruçam-se sobre o Brasil.‖ Ressalta ainda que ―tivemos grandes heróis 

brasileiros nascidos na UNE (...)‖86. Também já foi visto que, desde o início do projeto, 

como demonstra o release que convidava para o seu lançamento, o projeto não se ateve 

a recuperar momentos da história mais específica da instituição, mas enfatizou 

momentos de intersecção entre esta e a história política nacional.  

Mesmo que o Memória do Movimento Estudantil não tenha feito parte do 

projeto institucional permanente do Museu da República; a parceria entre as duas 

instituições implicava na cessão de espaço para abrigar o projeto apenas durante a sua 

primeira etapa, pois, posteriormente, o material deveria ser transferido para a sede do 

Centro de Estudos Honestino Guimarães, que funcionaria no prédio a ser construído no 

terreno de número 132 da Praia do Flamengo; o fato dele ter sido realizado justo no 

local cujo compromisso é ―com a preservação, a pesquisa e a comunicação da história 

republicana através dos diversos testemunhos que abriga‖ 87 também revela esta 

projeção.  

Outro aspecto revelador desta inserção da UNE no discurso do patrimônio 

cultural efetuada, também, através do MME, é sua identidade visual88. O logotipo do 

projeto é uma estilização89 da bandeira do Brasil. Ela se apresenta ―desmontada‖, 

apenas nas cores verde e amarela, que também são as cores do site do projeto, porém em 

tom de sépia combinado com alguns elementos gráficos que fazem referência ao 

universo estudantil; folhas de caderno, pedaços de papel cortado, clip. O livro Memórias 

Estudantis segue a mesma identidade visual, suas cores são o verde e amarelo, 

trabalhado com fotografias do movimento estudantil. Note-se que, em vez de articular 

somente elementos específicos do movimento estudantil, sua apresentação visual se 

baseia na articulação destes com elementos elevados à condição de ícones reconhecidos 

da identidade nacional.  

Ainda no quadro dos elementos articulados pelo projeto que produzem uma 

relação icônica com itens da nacionalidade, cabe ressaltar que os nomes dados por 

                                                 
86 MUSEU da República, Seminário Memória do Movimento Estudantil. Rio de Janeiro: Museu da 
República, 2005. 
87 www.museudarepublica.org.br. Acesso em 03/07/2010 às 10:51. 
88 Identidade visual é um conceito utilizado na Produção Cultural para definir o conjunto de elementos 
visuais que identifica um projeto. Assim, os logotipos, as cores, os formatos de letra utilizados para 
apresentar visualmente um projeto são maneiras de exprimir os conceitos por ele articulados.  
89 Estilização é a técnica de reproduzir um desenho, gráfico ou símbolo modificando alguns de seus 
elementos e acentuando suas semelhanças de forma a produzir uma nova leitura da primeira imagem. 
Veja o logotipo do projeto, Anexo, p. 171.  
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Silvio Tendler aos filmes sobre a história da UNE produzidos no contexto do projeto 

foram ―Do afeto que se encerra em nosso peito juvenil‖ e ―Ou ficar a pátria livre ou 

morrer pelo Brasil‖, o primeiro um verso do Hino à Bandeira, o segundo também um 

verso, mas do Hino à Independência.  

Na análise da operação de instrumentalizar sua história e sua memória como 

capital institucionalizado para o jogo político do presente, revela-se uma busca por 

inserir a UNE no conjunto do patrimônio cultural. A intensa utilização de símbolos 

nacionais oficiais articulados a elementos que compõem a identidade do movimento 

estudantil demonstram a busca por esta projeção. Esta operação revela o argumento de 

que a entidade deve ser entendida como um elemento do quadro geral que compõe a 

representação da nação e, portanto, protegida pela sociedade.  

A construção dos acervos documentais do projeto revela as maneiras de proceder 

ao colecionamento, categoria capaz de ―traduzir, de certo modo, o processo de formação 

de patrimônios‖ (Gonçalves, 2009: 26), dos itens que compuseram o capital da 

instituição. Não se trata, neste caso, de tornar publico um arquivo naturalmente 

produzido pela instituição, ou, de passar a entender como histórico o conjunto de 

documentos que o compõe, revelando processos pelos quais passou.  

A produção documental, conseqüentemente sua acumulação, própria da UNE foi 

bastante prejudicada pelo período de ilegalidade porque passou e a documentação 

anterior ao período ou foi destruída pelo incêndio ao prédio da Paria do Flamengo ou foi 

posteriormente recolhida pelo DOPS, deixando de fazer parte do conjunto patrimonial 

da entidade. Após sua reorganização, a produção de documentação se deu para fins de 

administração, não tendo sido aplicada a esta a noção de histórico.  

Heloísa Liberalli Bellotto, falando sobre os arquivos permanentes ou históricos, 

aqueles destinados à guarda e tratamento de acervos de terceira idade90, afirma que  

 
sendo a função primordial dos arquivos permanentes ou históricos 

recolher e tratar documentos públicos, após o cumprimento das 

razões pelas quais foram gerados, são os referidos arquivos os 

responsáveis pela passagem destes documentos da condição de 

                                                 
90 Segundo a tipologia estabelecida pela autora, são três as idades compreendidas pelo ―ciclo vital‖ dos 
documentos: a primeira, dos ―arquivos correntes‖, comporta os ―documentos durante seu uso funcional, 
administrativo, jurídico‖; a segunda ―a do arquivo intermediário – é aquela em que os papéis já 
ultrapassaram seu prazo de validade jurídico-administrativa, mas ainda podem ser utilizados pelo 
produtor‖. A terceira idade é aquela em que os documentos passam pela operação de ―recolhimento‖, em 
que são levados ―a um local de preservação definitiva: os arquivos permanentes.‖ (Bellotto, 2004: 23-4)    
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―arsenal da administração‖ para a de ―celeiro da história‖, na 

conhecida acepção do consagrado arquivista francês Charles 

Braibant. (Bellotto, 2004: 23) 

 
Justo esta passagem de ―arsenal da administração‖ para ―celeiro da história‖ que 

não se deu no arquivo da UNE. A importância que poderia ter este arquivo, caso fosse 

compreendido como histórico, foi projetada, então, nos objetos que o MME poderia 

guardar.  Decorrente disto houve a preocupação em criar o acervo próprio do MME, 

guardando documentos e objetos, ―originais‖, ―verdadeiros‖ e o investimento em 

diferentes estratégias para coletar elementos que o compusessem.  

Esta obstinação em deter documentos e objetos originais pode ser entendida a 

partir do que Helen Freshwater esclarece como sendo o fascínio causado pelos arquivos. 

―Um meio de explicar nossa fascinação pelos conteúdos do arquivo é o valor conferido 

ao documento único, a que Walter Benjamin (1968 [1936]), em seu ensaio seminal ‗The 

Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction‘, se refere como ―aura‖ do objeto‖ 

(Freshwater, 2003: 732).  

A opção foi por selecionar certos itens, o que era operado desde a convocação 

para doação, conforme explicitado no regulamento, em que os colaboradores retiravam 

pontualmente determinados documentos de seus arquivos pessoais para doar ao projeto. 

Esta opção fica caracterizada também na maneira como o projeto lidou com o arquivo 

da UNE: pesquisadores retiraram determinados documentos, exemplares e itens 

isolados. Não se entendeu aquele como um fundo, ―esse aglomerado lógico, estruturado 

e indivisível, de documentos produzidos por um órgão ou por entidade no decurso de 

atividades que justificam sua própria razão de ser.‖ (Idem: 253). Assim, o que se 

constituiu foi uma coleção91 de determinados itens cuja organicidade estava no aspecto 

da temática – a UNE, mais especificamente, ou o movimento estudantil, de maneira 

mais geral – de que tratava o documento e não da sua produção.  

No que diz respeito aos processos em que está contida a organização da memória 

institucional da UNE, é preciso considerar que ela é, para além de fruto de arquiteturas 

políticas, um instrumento destas. Neste processo, o capital acumulado pela instituição 

explica que tenha tido um peso muito maior que qualquer outra na construção do 

projeto. Porém, ao mesmo tempo, é justamente a perda gradativa deste capital que a 

incita a se reinventar na cena pública. 
                                                 
91 Cf. Bellotto, 2004. 
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Ainda que tenha surgido a partir de uma proposta da própria UNE, ao ser posto 

em prática, a Fundação Roberto Marinho assumiu a elaboração e gestão do projeto. A 

UNE teria ficado como uma parceira, em tese, no mesmo patamar que a TV Globo e o 

Museu da República. Porém, como se procurou demonstrar ao longo do trabalho, os 

elementos mobilizados pelo projeto passavam pelo seu crivo tanto quanto pelo da 

Fundação Roberto Marinho e eram controlados especificamente pela corrente política 

majoritária na direção da UNE – a UJS. 

Nesta reinvenção da instituição no espaço público, o que os militantes buscam 

recuperar é o capital detido pela instituição, o da ―autoridade política‖ (Bourdieu, 2005: 

191). Bourdieu afirma ainda que a ―delegação do capital político pressupõe a 

objetivação deste capital em instituições permanentes, a sua materialização em 

‗máquinas‘ políticas, em postos e instrumentos de mobilização e sua reprodução 

contínua por mecanismos e estratégias‖ (Idem: 194). 

Adotando este ponto de vista, podemos concluir que a UNE, ao perder seu 

potencial de mobilização, vê se esvair parte de seu capital político institucionalizado. 

Para reverter esta situação, seus agentes vão buscar institucionalizar o principal 

elemento pelo qual ela ainda tem legitimidade para recorrer, ou seja, seu histórico de 

lutas políticas. 

Os documentos que o projeto guarda, bem como as ―relíquias‖ doadas, 

funcionam para consolidar sua memória como capital objetivado que, se não é novo, 

ganhou apenas recentemente uso institucionalizado no jogo político. Por isso o 

empenho em constituir o acervo e desenvolver estratégias diversas para que as doações 

fossem feitas ao projeto.  

Esta lógica se aplica ao que Tiago Alves92, ex-militante da UNE, aponta como 

proposta para o funcionamento do MME. A partir de sua fala, é possível perceber uma 

tensão entre a transitoriedade, característica da ação do movimento estudantil, e a 

permanência, condição necessária ao trabalho da memória. A memória precisa 

―permanecer‖, lutar contra a fluidez que fragmenta e a saída é institucionalizar. 

 
Eu acho que o mais interessante seria [...] instituir de fato esse 

negócio do Centro de Estudos Honestino Guimarães e ter uma 

estrutura mais permanente, que consiga dar conta da memória. 

                                                 
92 Tiago Alves, militante da UJS, foi diretor de cultura da UNE na gestão 2003 – 2005 e coordenador 
geral do CUCA da UNE de 2005 a 2007. 
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Porque a UNE é um negócio muito dinâmico, uma coisa muito 

rápida, a vida é muito agitada, a disputa política é muito acirrada. 

E, pra lidar com memória, não tem como você lidar com o negócio 

assim, rápido. Porque, as coisas são rápidas, a gestão da UNE é 

rápida e lidar com a memória da UNE não é um negócio rápido. 

Então, se você deixar a cargo da UNE fazer isso, ela nunca vai 

conseguir fazer. Você tem que criar uma estrutura que dê conta 

disso.93 

 

Porém, não é qualquer, nem tampouco toda, história da UNE que o projeto busca 

recuperar e institucionalizar. Percebe-se o estabelecimento da escrita de uma história 

oficial para a UNE no contexto da criação do projeto Memória do Movimento 

Estudantil, observado especialmente a partir do processo de organização do seu acervo 

de depoimentos orais. Esta escrita oficial da história de sua atuação – elemento 

importante na construção da retórica de sua patrimonialização – é realizada articulando 

recorrentemente seus elementos específicos aos da história política do país, em que 

procura consolidar um lugar de destaque para si a partir de uma atuação de esquerda. 

Este caráter fica explícito na análise do acervo de depoimentos: quem depõe, de onde 

fala e que papel desempenhou na instituição e na política nacional revelam este lugar 

que os agentes desejam legitimar para a instituição. 

A partir do uso da memória como capital político institucionalizado, é possível, 

para a UNE, apresentar-se no espaço público de maneira diferenciada, projetando-se 

como patrimônio cultural. É promovendo uma reconversão de seu capital simbólico, 

mais geral, em capital político, mais específico, que a UNE consegue manter-se uma 

instituição atuante no jogo político, se não mais pelos feitos presentes, pela memória do 

seu passado de lutas.  

 
 

                                                 
93 Alves, 10/10/2009. 
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Capítulo III: A UNE reparada 

 

Outro elemento se colocou, nos anos mais recentes, no quadro da busca dos 

militantes da UNE por renovar o capital político da instituição. As questões em torno da 

mobilização e instrumentalização de seu passado, para uso no jogo político, ganharam, 

no ano de 2007, o elemento da demanda por reparação política.  

Evidencia-se um deslocamento das estratégias de usos políticos do passado da 

instituição por seus militantes. No momento anterior, de organização do projeto 

Memória do Movimento Estudantil, o foco das ações era o resgate da memória do 

grupo.  Em 2007, este uso passa a operar na chave do direito e os acontecimentos 

políticos do passado, que tinham a instituição no centro, passam a ser objeto de 

demanda por reparação, cujo marco principal é o incêndio ocorrido no prédio da Praia 

do Flamengo, 132, no ano de 1964. Até esta data, a sede da UNE funcionou no local e, 

atualmente, sob o argumento de sua reconstrução, a instituição pede indenização ao 

Estado. 

A distinção entre as categorias resgate e direito não é tomada aqui com o intuito 

de definir estratégias estanques dos agentes em períodos distintos. Por exemplo, nos 

documentos anteriores a 2008, o termo reparação não aparece, mas diversos elementos 

que compõem o argumento da necessidade desta estão presentes mesmo nos materiais 

anteriores ao projeto Memória do Movimento Estudantil. Ao mesmo tempo, o termo 

resgatar continua aparecendo em diversos materiais no ano de 2007 para se referir ao 

trabalho que estava sendo feito no terreno. Portanto, é possível identificar deslizamentos 

entre as duas formas de lidar com o passado da instituição, e, principalmente, entre as 

formas dos agentes qualificarem sua ação. Porém, para fins de análise, é importante 

evidenciar que o foco das atuações se modificou. 

Para o esclarecimento destas definições, contribuem as reflexões sobre as 

diversas maneiras possíveis de lidar com passados sensíveis colocadas aos agentes do 

presente e, especialmente, como estas operam no contexto político, estabelecendo uma 

relação mais forte entre memória e direitos. Adotou-se, como suporte teórico, a proposta 

que Luciana Heymann (2007) apresenta de, a partir da discussão do dever de memória 

francês, traçar paralelos com a situação brasileira e discutir como, no segundo caso, 

opera mais a idéia de um “resgate do passado”. 
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Segundo a autora, a expressão dever de memória não compõe o léxico das 

políticas públicas nem dos movimentos sociais no Brasil. Em seu lugar, a expressão 

mais próxima é a de resgate da memória, que seria “mais apropriado, talvez, em um 

país em que o „passado passa‟ e deixa poucos registros” (Heymann, 2007: 31). Ainda 

assim, o tema da memória e das reparações, bem como dos direitos e do 

reconhecimento, tem ocupado a cena pública, articulando também a idéia do dever de 

justiça. Sem estabelecer uma comparação da situação brasileira com a francesa, a autora 

sugere que “em contextos de lutas de alguma forma assemelhadas, a memória, ainda 

que acionada, não mobiliza os mesmos sentimentos, não produz os mesmos 

desdobramentos, não tem, enfim, os mesmos sentidos.” (Idem: idem)   

Os usos que serão feitos do passado pelas coletividades estão associados aos 

aspectos sociais, políticos, históricos e culturais a que estão circunscritos. Heymann 

procura deixar claras estas diferenças para entender as questões postas na pauta 

brasileira de discussão e demanda por reparação e direitos a partir do trabalho sobre a 

memória de determinados grupos sociais. 

Tratando especificamente da Lei nº 6683 de 28 de agosto de 1979, a Lei da 

Anistia, instrumento central na gestão dos passados sensíveis gerados pelos 

acontecimentos durante o Regime Militar, destaca-se que este tenha sido um recurso 

que visava à “pacificação nacional e estabelecimento de um consenso que lançasse as 

bases para a construção do futuro” (Idem: 32). Fruto do seu momento histórico, a lei 

condensava o empenho em estabelecer um processo de abertura política que não fugisse 

do controle do Regime; que fosse uma abertura “lenta, gradual e segura”. 

Percebe-se, tanto pela redação final da própria lei quanto pelos dois instrumentos 

estabelecidos posteriormente para sua aplicação, que ela opera na chave individual. O 

primeiro instrumento, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída pela 

Lei 9140/19951, objetiva reconhecer as pessoas desaparecidas e mortas por motivação 

política no período entre setembro de 1961 e agosto de 1979, investir na localização dos 

corpos e emitir pareceres a pedidos de indenização aos familiares de vítimas nesta 

condição. A Comissão de Anistia, instalada pelo Ministério da Justiça em 28 de agosto 

de 2001, tem por objetivo “analisar os pedidos de indenização de pessoas impedidas de 

exercer atividades econômicas por motivação exclusivamente política, entre 1946 e 

                                                 
1 A lei “reconhece a responsabilidade estatal por mortes e desaparecimentos por motivação política entre 
setembro de 1961 e agosto de 1979” (Heymann: 2007, 32). 
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1988 (...)” (Ibdem: 33). Em ambos os casos, o objeto da ação são os indivíduos: mortos, 

desaparecidos ou impedidos de exercer atividade econômica. O crime que o Estado 

reconhece ter cometido é aquele contra os indivíduos, não trata de instituições, como 

associações e partidos políticos, que, pela oposição ao regime, foram impedidas de 

funcionar, tiveram direções desarticuladas ou prédios incendiados.  

Luciana Heymann conclui que: 

 
No Brasil, a memória da ditadura tem sido acionada na sua 

dimensão de direito, como foi dito anteriormente, pelos agentes 

individuais ou coletivos que com ela se identificam, mas a 

evocação pública dessa memória não implica uma obrigação 

socialmente compartilhada. Seus usos na demanda por direitos têm, 

portanto, em que pese a aceitação de sua legitimidade, mais a 

marca dos combates individuais (mesmo em se tratando de grupos) 

do que a dos imperativos morais.” (Idem: 36)  

 

Há que se levar em conta que a emergência destes instrumentos se deu no 

âmbito do debate sobre os direitos humanos, que reconhece que “o indivíduo como tal, 

como membro da humanidade, está autorizado a ter direitos que limitem o poder do 

Estado sobre ele, sejam quais forem as leis desse Estado.” (Silva Catela, 2001: 36)  

Desta forma, a criação do instrumento que repara uma instituição, não os 

indivíduos que a conduziam, pelos atos ocorridos durante o Regime Militar coloca 

novas perspectivas para a análise das possibilidades de gestão destes passados sensíveis. 

Com a pauta política da demanda por reparação empreendida pelos militantes da UNE, 

sob o argumento de que a entidade deve ser indenizada pelos atos ocorridos em 1964 e 

em 1980, entram em jogo elementos que vão além do que é abrangido pela Lei de 

Anistia e seus instrumentos. Além disso, o caso da UNE se tornou único na medida em 

que outras organizações ou empresas, como sindicatos, associações, jornais ou partidos 

políticos, perseguidas e impedidas de funcionar durante o mesmo período não 

procederam do mesmo modo. 

A nova estratégia de uso da memória desenvolvida pelos militantes não ficou 

restrita ao campo jurídico. Articula, também, movimentações de âmbito cultural e 

político. Foram diversas as mobilizações efetivadas pelos militantes do movimento 
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estudantil, ao longo dos anos de 2007 e 2008, que são exemplos da articulação destes 

elementos, envolvendo, inclusive, o apoio de intelectuais e membros do poder público. 

A primeira delas foi a invasão do terreno da Praia do Flamengo, ocorrida em 1º de 

fevereiro de 2007, após a Culturata que encerrou a 5ª Bienal da UNE. A partir desta 

ação, foi montado um acampamento no local com estudantes de várias partes do país e 

foram realizadas atividades culturais e encontros com políticos e intelectuais que davam 

apoio à ocupação do terreno2.  

Durante esse período, políticos, intelectuais, moradores do bairro estiveram 

muito presentes na ocupação. Então, eventos políticos, culturais, criação de coletivos, 

reuniões políticas, festividades, são alguns dos exemplos de atividades que ocorreram 

no local e tinham a função de tronar público que um novo uso estava sendo dado àquele 

espaço. Havia uma opinião entre os dirigentes da UNE de que o espaço precisava ser 

ocupado tanto física quanto simbolicamente. O grupo do Centro Universitário de 

Cultura e Arte – CUCA da UNE/RJ – se instalou no espaço realizava atividades 

classificadas como de ocupação e resistência.  

Adotando a ocupação, em fevereiro de 2007, como marco, foram destacados, 

para fim de análise, dentre os demais, três eventos. A Culturata, que deu origem ao 

acampamento no terreno, a exposição fotográfica Praia do Flamengo, 132, ambos em 

2007, e a elaboração do Projeto de Lei 3931/2008, o PL da Reconstrução, que repara a 

instituição pelos danos ocorridos em sua sede no ano de 1964.  

Tanto a Culturata quanto a exposição foram escolhidos por tornarem evidentes 

alguns elementos que estavam em jogo, naquele momento, para os agentes. Estes dois 

eventos foram gerados ainda em uma lógica de resgate de memória, porém, aliada a 

uma busca por tornar públicas as agressões e impedimentos que os militantes de 

gerações antecessoras sofreram. Desta forma, os discursos que articulam já começam a 

projetar a dimensão de direito em que as ações futuras vão operar. 

O Projeto de Lei 3931/2008, apelidado de PL da Reconstrução, reconhece a 

responsabilidade do Estado na destruição do prédio da Praia do Flamengo e repara a 

UNE, prevendo indenização. Foi encaminhado como mensagem do poder executivo ao 

Congresso Nacional, endossado pelos ministérios da Justiça e da Educação, além da 

Secretaria Geral da Presidência da República e da Secretaria Especial dos Direitos 

                                                 
2 Estas atividades estão documentadas na sessão Praia do Flamengo, 132 do site www.une.org.br. 
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Humanos, ligada à presidência da República. Nele, as reivindicações esboçadas nas 

atividades anteriores se concretizam.  

 

3.1 Reparar: retomar, comemorar e “reconstruir”. 

  

3.1.1 A “UNE de volta pra casa” 

 

É de praxe realizar, ao final de cada Bienal de Arte Ciência e Cultura da UNE, 

uma Culturata. A manifestação é uma forma adaptada das passeatas, instrumento 

tradicional de que o movimento estudantil se utiliza para promover suas reivindicações. 

Por ser um evento de caráter diferente das atividades recorrentes do movimento 

estudantil, há preocupação recorrente em torná-la mais leve, em oposição às demais 

passeatas que se realizam ao longo do ano. Assim, é importante, para quem a conduz, 

que os participantes se sintam mais ativos e tenham possibilidades maiores de se 

expressar, por exemplo, através de intervenções artísticas. Durante as culturatas, em 

geral, os militantes procuram, também, pautar reivindicações relacionadas ao campo das 

políticas públicas para a cultura, buscando promover um diálogo com os movimentos 

sociais organizados em torno deste tema. 

O encerramento da 5ª Bienal da UNE, realizada no bairro da Lapa, cidade do Rio 

de Janeiro no ano de 2007, trouxe algumas inovações em seu encerramento. A 

Culturata foi planejada para, além de apresentar as demandas da UNE e encerrar o 

evento, marcar a comemoração dos 70 anos da entidade. Por isso, o trajeto iniciaria na 

Praça dos Arcos da Lapa e terminaria na Praia do Flamengo, em frente ao 

estacionamento que funcionava no nº 132, para demarcar que o movimento estava 

interessado em continuar a disputa pela posse do antigo lugar de sua sede. 

Ficou decido, após duas reuniões de planejamento da atividade, que ela seria 

organizada em forma de cortejo que narrasse a história da entidade. A forma de narrá-la 

seria através da composição de alas e ações performáticas de grupos de teatro e música 

pontuando alguns eventos da história da instituição. Também seriam convidados ex-

presidentes da entidade para seguir à frente do cortejo, exceto os mais idosos, que 

seguiram em uma van e entraram na parte final da atividade.  

Foram montadas quatro alas para representar os momentos escolhidos pela 

organização do evento para serem narrados. Um grupo representava a fundação da UNE 



 

120 

 

e, vestidos com roupas da época, se posicionou no alto dos Arcos da Lapa, de onde 

jogou rosas sobre a concentração. Um segundo grupo, simbolizando a campanha pela 

entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lançou gaivotas de papel sobre o cortejo, 

quando estava à altura do Passeio Público, representando a participação da entidade na 

mobilização de recursos para a participação do país na Segunda Guerra através da 

Campanha Pró-Aviões, em que a entidade levantou recursos suficientes para doar três 

aviões de médio porte ao governo. Havia, ainda, um terceiro grupo vestido com 

macacões de petroleiro e com as mãos pintadas em tinta preta, simbolizando a 

participação da UNE na campanha O Petróleo é nosso e a última ala era a dos 

“estudantes caras-pintadas”, fazendo referência à campanha pelo impeachment do 

presidente Fernando Collor de Melo, em 1992. O ano de 1968 também foi representado 

por uma ala, mas, por uma encenação do grupo de teatro de rua Tá na Rua.      

O vídeo de registro da atividade3 inicia com a fala de Gustavo Petta, então 

presidente da entidade, que busca enunciar a motivação principal que mobilizava 

aqueles militantes no momento: “Pra comemorar os setenta anos da União Nacional dos 

Estudantes.” Com a música “Rei de Janeiro” de fundo, aparecem as imagens da 

concentração da Culturata e da sua partida. A baixa qualidade de imagem dificulta a 

precisa identificação de todos os que compõem o cordão que vai à frente, mas, é 

possível localizar, ao centro, os ex-presidentes da entidade Aldo Arantes, Wadson 

Ribeiro4 e Ricardo Cappeli5, alguns militantes do movimento estudantil e o escritor 

Arthur Poerner. Procura mostrar no filme, também, o apoio de pessoas que passavam 

pela rua, que acenavam e pegavam bandeiras da entidade, policiais em postura fraterna, 

sorrindo e se cumprimentando. Procuram contar a história daquela atividade como um 

ato pacífico, demarcando, também, que os tempos estavam transformados: policiais 

estavam ali para fazer a segurança e organizar o trânsito para que a passeata se 

realizasse em vez de combatê-la.    

Na altura da Praça Luís de Camões, bairro da Glória, parte externa do Memorial 

Getúlio Vargas, o grupo de teatro de rua Tá na Rua encenou a morte do estudante Edson 

Luis, ocorrida em 1968. A música do filme se modifica, passando a tocar Pra não dizer 

que não falei das flores (Geraldo Vandré), identificada como símbolo da geração que 
                                                 
3 Vídeo Culturata (CUCA da UNE, 2007). Disponível em: www.youtube.com/watch?v=3d6nUoE80PQ. 
4 Foi estudante de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. É militante do PCdoB e foi 
presidente da UNE de 1999 a 2001. É secretário executivo do Ministério dos Esportes. 
5 Militante do PCdoB, era estudante de Informática da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, 
quando foi eleito presidente da UNE, cargo que ocupou de 1997 a 1999. 
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seria retratada. O grupo que, sob lema “Teatro sem arquitetura, dramaturgia sem 

literatura e ator sem papel”6, propunha a ruptura com padrões estéticos de um teatro 

profissional que “não parecia oferecer reais condições para a discussão política, social e 

cultural que julgávamos imprescindível nos idos da década de 70”7, fazia uma 

encenação que incorporava participantes da platéia para, sob a condução do narrador, 

rememorar como Edson Luís se tornou herói para o grupo. 

A maneira pela qual o grupo escolhe contar o acontecimento revela elementos que 

gostaria de problematizar. O narrador inicia afirmando: “Desde o golpe de 1964, o povo 

não saía mais às ruas.” Dirigindo-se ao público, solicita: “Para produzir um cadáver, 

vou pedir um voluntário. Um voluntário para produzir um cadáver.” Após o voluntário 

se apresentar, o narrador estabelece os personagens da cena: o “cidadão comum” e o 

“policial militar”. O narrador pede, então que o “cidadão comum” faça “qualquer gesto, 

como mexer e levantar o braço”. Ao menor movimento do voluntário, o ator “atira”. O 

narrador, então, explica o fato.  

 

Tá aqui, um simples gesto e o policial reagindo. Assim foi, 

também, com Edson Luís. Os estudantes dividiram, com a polícia 

militar, o cadáver. Por fim, eles conseguiram fazer o cortejo do 

estudante. No dia 28 de março, durante manifestação estudantil no 

restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, um soldado da PM mata 

o estudante Edson Luís de Lima.8  

 
Da maneira com a cena é construída, dentro da linguagem do grupo, que procura 

se fazer desprovida das técnicas, tidas como ludibriosas, da arquitetura e da literatura, 

constroem-se lugares demarcados para o estudante e o policial, a resistência e o Regime 

militar, respectivamente. O estudante, vítima da truculência do policial, é morto 

indefeso e a causa da ação é o menor gesto, o mais simples, qualquer um e não um 

ataque que causasse uma ação em resposta do policial ou um confronto.  

De fato, há que se levar em consideração que os confrontos entre polícia e 

estudantes no período retratado não eram baseados em igual divisão de potencial bélico 

entre as partes. Porém, o que se quer chamar atenção é o fato deste aspecto ser 

                                                 
6 Cf. Turle, 2008.  
7 Ver a seção “Proposta” do site www.tanarua.com.br. 
8 Vídeo Culturata. 
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acentuado na narrativa que se apresenta para este acontecimento. Ao compor sua 

trajetória repleta de atos de heroísmo e ações de resistência, também há espaço para 

articular elementos que revelam uma arbitrariedade do sistema por atacar e vitimar 

indivíduos indefesos, revelando que mesmo a posição heróica elaborada pelos militantes 

para a ação das gerações anteriores comporta uma retórica de vitimização. 

O “coro”, que carrega o “corpo” do estudante, significando o cortejo que ocorreu 

em 1968, grita “Mataram o estudante! Ele podia ser seu filho! Mataram o inocente!”, 

em uma estratégia de criar identificação com aqueles que estão do outro lado, para além 

das fronteiras que delimitam a categoria dos militantes. Mesmo o ato de transformar a 

morte de um estudante comum, que não era militante, como foi o caso de Edson Luís, 

em um martírio da entidade é uma maneira de explicitar o caráter arbitrário das ações da 

repressão. Ao final da cena, esta estratégia vai além de criar identificação com a 

população comum; o “corpo” do estudante é posto sobre uma bandeira brasileira, 

articulando um elemento de identidade nacional para legitimar sua narração do fato. 

Essa enunciação que busca fazer daquela uma luta não só do movimento estudantil, 

mas, do país todo se revela, também, na fala seguinte de Gustavo Petta.  

 

É isso aí, galera, temos gente do país todo. São os baianos, são os 

pernambucanos, são os gaúchos, são os maranhenses, são os 

paulistas, cariocas, são os brasileiros que estão aqui nessa luta pela 

cultura popular, nessa luta pela democratização dos meios de 

comunicação e na luta pela retomada da nossa sede e do nosso 

espaço cultural.9  

 

O hábito comum nas passeatas estudantis, de saudar os participantes a partir de 

sua origem federativa se amplia para falar dos brasileiros, resguardando o lugar do 

movimento estudantil na totalidade da nação. Sua luta, também, não é somente a que 

diz respeito diretamente ao grupo, a retomada do terreno, mas inclui em sua pauta 

demandas amplas, a “cultura popular” e a “democratização dos meios de comunicação”, 

buscando desvincular seu discurso de um comportamento corporativo e tentando 

alcançar a legitimidade dos que estão à volta. Esta lógica também se apresenta na frase 

seguinte: “E agora os estudantes brasileiros, os artistas brasileiros, vão recuperar, vão 
                                                 
9 Ibdem. 
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retomar um espaço que é da cidade, um espaço que é do Brasil, que é a Praia do 

Flamengo, 132.” Ou seja, procura estabelecer que os espaços e fatos que compõem a 

topografia da memória da instituição não são de domínio só do grupo, mas de toda a 

nação, em uma estratégia de preencher de legitimidade seu ato. 

A cena seguinte mostra novamente o primeiro grupo da passeata, composto pelos 

ex-presidentes e alguns militantes responsáveis por derrubar o portão se organizando 

para o ato. O militante que aparece dando orientações aos demais é Júlio Velloso, então 

membro da UJS, futuramente o responsável por acompanhar a juventude no Comitê 

Central do PCdoB. Ele se desloca para o portão, solicitando que a imprensa desocupe o 

espaço. As imagens seguintes são do portão ao chão e dos militantes entrando no 

terreno. Ao mesmo tempo, no carro de som, Gustavo Petta fala: “Ninguém mais vai 

segurar, ninguém mais vai deter, a força do movimento estudantil, a força do 

movimento cultural, que sabem muito bem que um espaço histórico como esse tem que 

ser novamente a sede da União Nacional dos Estudantes”. As imagens seguintes, já 

dentro do terreno, mostram os militantes cantando o Hino Nacional e depois imagens 

dos ex-presidentes também dentro do terreno, agora sob a música “Coração do Brasil”, 

de Jards Macalé. Imagens de militantes pichando e grafitando os muros do lugar, uma 

proposta de praticar a retomada alterando o lugar de imediato e da forma que podiam no 

momento, encerram o vídeo produzido pelo Circuito Universitário de Cultura e Arte - 

CUCA da UNE. 

Um vídeo em duas partes, produzido por outro militante mostra imagens do carro 

de som na hora da ocupação. Vale chamar atenção para o nome dado aos vídeos: UNE 

de volta pra casa. Este foi o mesmo nome adotado pela campanha em favor da 

construção do novo prédio da instituição e revela os sentidos que aqueles militantes 

buscavam dar àquela experiência; de retorno do espaço que lhes foi retirado 

violentamente; e àquele local, sua residência, sua casa.   

É possível escutar10 Gustavo Petta e outra militante alertando para o cuidado com 

os carros, que estavam parados no estacionamento, que os militantes deveriam ter. A 

moça adverte: “A UNE está, de forma pacífica, retomando o que é seu.” Lúcia Stumpf, 

então diretora da entidade e futuramente sua presidenta, afirma: “Estamos retomando o 

terreno aonde nós vamos reconstruir a sede da UNE”. Retomar e reconstruir são 

                                                 
10 UNE  de volta pra casa – Parte I. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=XYL_1DE1poY. 
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conceitos que estão ligados desde este momento, compondo, em última análise, a 

retórica subjacente à demanda por reparação da entidade, que surgiria futuramente. 

Também é possível registrar as manifestações de oposição, ao ouvir os gritos 

“UNE, UNE” e a resposta “É pra lutar, é pra lutar”. Também uma prática comum nas 

manifestações estudantis. Ou seja, mesmo conduzida, na sua execução prática, por uma 

equipe composta por militantes ou pessoas próximas à UJS, os demais grupos políticos 

também participaram da atividade. 

O discurso final de Gustavo Petta no carro de som está registrado no vídeo A UNE 

de volta pra casa – Parte II11. Ele fala, mais uma vez, em nome dos “estudantes”, mas 

também dos “cariocas”. Ainda, afirma o militante, é “em nome de todos aqueles que 

lutam pela democracia, em nome de todos que enfrentaram os porões da ditadura 

militar, nós voltamos para nossa casa, nós voltamos para a Praia do Flamengo, 132.” 

Procura ancorar seus argumentos na ação das gerações anteriores, ampliando sua 

legitimidade. E o faz tendo consciência de que, diante dos agentes mobilizados e do 

passado articulado naquela ocasião, “ninguém terá força para tirar os estudantes desse 

espaço histórico. Ninguém vai ter mais força porque nós temos legitimidade.” 

Prossegue afirmando  

 

Esse é um momento histórico! Arthur Poerner, eu sei que você tá 

por aí e você já pode ir se preparando pra mais noites em claro, 

porque você vai ter que escrever mais um capítulo do Poder Jovem. 

Mais um capítulo da história rica de lutas do movimento estudantil. 

Mais um capítulo. Um capítulo como aquele da luta do Petróleo é 

Nosso, da luta contra a ditadura, pela Anistia, pelo Fora Collor, da 

luta contra as privatizações, pela Reforma Universitária e, a partir 

de agora, a UNE volta pra sua casa.12 

   

As lutas que pontua em sua fala revelem o lugar em que o militante procura 

inscrever aquela ação. Com a consciência da abrangência de seu ato, que projeta como 

um momento que deverá ser rememorado como histórico no futuro, aponta, inclusive, 

os meios de promovê-lo. Ao pleitear que Arthur Poerner, o autor do livro que, como um 

                                                 
11 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=htE3b2f_MKs. 
12 Vídeo UNE de volta para casa – Parte II. 
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panteão, imortaliza e guarda os heróis do movimento estudantil, busca inscrever aquele 

entre os atos memoráveis que sua geração deixa de legado para as gerações futuras.13 

Dois anos depois, falando sobre os atos realizados em comemoração aos setenta 

anos da UNE, Gustavo Petta guarda um lugar de destaque à passeata que culminou com 

a ocupação do terreno. 

 

O mais marcante, com certeza, foi na Bienal da UNE aquele ato 

que reuniu vários ex-presidentes que foram juntos com os 

estudantes para a sede da UNE retomar um patrimônio da UNE, um 

patrimônio da sociedade brasileira, que é a Praia do Flamengo, que 

é aquele nosso terreno que agora esta preste a se construir ali a 

nova seda da UNE lá.14 

 

O que fica em sua memória é o encontro das gerações no momento, os ex-

presidentes junto com os “estudantes”. Também, que aquele, para além de ser um 

“patrimônio da UNE” é um “patrimônio da sociedade brasileira”. Ele e sua geração 

nunca estão sozinhos no ato. Seja internamente ao grupo, elencando a participação dos 

mais antigos, seja externamente, falando em nome da sociedade brasileira, no discurso, 

sempre se procura reafirmar que aquela não é uma ação isolada, fator que lhe garante 

legitimidade. 

Tiago Alves, então coordenador do Circuito Universitário de Cultura e Arte - 

CUCA da UNE15, relembra o momento articulando outros elementos 

 

Eu acho que foi uma ousadia. Acho que foi a ação mais radical. Eu 

nunca participei de uma ação tão radical! Eu já participei de 

passeata, de confronto com a polícia... Mas, uma ação tão radical, 

que tomou! Falou: “não, esse terreno é nosso, esse espaço é nosso”. 

Foi lá e tomou mesmo. Entrou, ocupou, morou. Eu morei três 

                                                 
13 Uma análise sobre o papel do livro de Arthur Poerner e seu papel na elaboração de uma identidade 
heróica para a UNE é foco do livro A UNE e o mito do poder jovem (Saldanha, 2005) 
14 Petta, 10/10/2009 
15 O CUCA da UNE é um Instituto, pessoa jurídica de direito privado administrativamente independente 
da UNE  que, porém, mantém uma relação orgânica com esta.  
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meses dentro do container, dentro de uma barraca. Então, foi uma 

ação extremamente radical, extremamente simbólica.16 

      

 Para Tiago, o mais marcante era o radicalismo audacioso, beirando a 

inconseqüência, características que também servem para atribuir valor positivo à outras 

situações da atividade militante. Além disso, em suas palavras, a convivência, “em que 

pese desgastante” era muito produtiva e foi essencial para desenvolver o contato com o 

IPHAN, que proporcionou a realização da exposição Praia do Flamengo, 132 e 

fomentar as discussões sobre o potencial de trabalho que se abria a partir da mobilização 

da memória da instituição. 

“Entrou, ocupou, morou”. Desta forma, é classificado o ato empreendido a partir 

de 1º de fevereiro de 2007 no terreno da Praia do Flamengo, 132. Era preciso, mais do 

que invadir o espaço, ritualizar este ato, performatizando que os antigos sentidos 

daquele espaço seriam recuperados a partir de então, produzindo através das palavras e 

dos atos proferidos a recuperação da antiga condição daquele espaço.  

Desta forma, era preciso ritualizar o ato de retomada do terreno, enfrentar o 

conflito mesmo que, para isso, fosse preciso forjar uma resistência maior do que a 

realmente existente. Em conversas em off, alguns militantes revelam que, dias antes o 

Comitê Central do PCdoB havia se convencido da ocupação, segundo relatos, o grupo 

que era mais resistente ao ato, após ter certeza de que a Secretaria de Segurança Pública 

do Estado do Rio de Janeiro daria apoio e não combateria a ação. A prefeitura também 

já havia sido avisada e, dias antes, lacrou o estacionamento, permitindo que os 

proprietários apenas retirassem os carros do local. Assim, a função do ato ritual de 

estabelecer os novos ocupantes do espaço poderia se desenvolver com tranqüilidade 

tendo assegurado o controle do conflito, de modo a garantir que a violência empregada 

operasse mais no âmbito da dramatização e não chegasse a se efetivar. 

 

3.1.2 Ocupando da “sede” dos “estudantes” 

 

Após a ocupação e instalação do acampamento, diversas atividades começaram a 

ser realizadas no local, segundo Tiago Alves, porque, “tinha que fazer alguma coisa. 

Você tinha que fazer alguma coisa, tava lá dentro, ocupando um espaço, você tinha que 
                                                 
16 Alves, 10/10/2009. 
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se legitimar.”17 Seguindo esta lógica, foi inaugurada a exposição Praia do Flamengo, 

132 durante um ato público, em 1º de abril de 2007. Realizado no terreno da Praia do 

Flamengo, o evento, mobilizado pela passagem dos 43 anos do incêndio que atingiu o 

prédio, na madrugada de 31 de março de 1964, encerrou o 55º Conselho Nacional de 

Entidades Gerais18 – CONEG – o que propiciou que militantes de diversas partes do 

país estivessem presentes. Dentre os participantes cujas presenças foram registradas 

pela equipe de jornalismo da UNE estão a vice-presidente Louise Caroline, militante do 

PT, o presidente da UNE à época Gustavo Petta, o então presidente da UBES Thiago 

Franco e a diretora da Associação Nacional dos Pós-graduandos – ANPG – Elizângela 

Lizardo, os três militantes da UJS. Estão registradas também as presenças dos ex-

presidentes da UNE Renildo Calheiros, deputado federal à época, Fernando Gusmão, 

deputado estadual, Ricardo Cappelli, sem mandato parlamentar, Jandira Feghali, 

secretária de Desenvolvimento da cidade de Niterói – RJ; todos membros do PCdoB; do 

ex-presidente da UBES Totó Parente, membro do PMDB. Além destas, o site relaciona 

as presenças dos “nem tão ilustres, mas igualmente importantes”19 Paulo Jabur, 

fotojornalista que cobria a atividade e foi identificado pelo cineasta Silvio Tendler, que 

também participava do evento, como ex-preso político, e Itamar Ridolph, que teria 

participado, no início dos anos 1960, da peça “Eles não usam Black-Tie”, produzida 

pelo CPC da UNE. Carlos Lyra, músico que participou do CPC da UNE e compôs, 

junto com Vinícius de Moraes, o Hino da UNE, fez o show de encerramento da 

atividade. 

A mesma reportagem traz uma descrição da exposição, segundo a qual ela 

“conta com painéis de fotos onde, em ordem cronológica, os acontecimentos que 

envolvem antiga sede da UNE vão sendo contados, passo a passo, até chegar em 1º de 

fevereiro de 2007, data da retomada.” 20 

A exposição foi montada no canto à direita da entrada do terreno, logo após o 

refeitório improvisado para uso dos militantes que permaneciam acampados no local. O 

formato era de um cubo, feito em estrutura metálica, que servia de suporte para os 

                                                 
17 Alves, 10/10/2009. 
18 “Fórum de deliberação da UNE, convocado em congresso ou por sua diretoria, que reúne os DCEs 
[Diretórios Centrais de Estudantes], UEEs [Uniões Estaduais Estudantes] e Executivas de Curso do país.” 
Cartilha de CAs, UNE, 2008.  
19 Portal Estudantenet, “Exposição e show de Carlos Lira celebram volta da UNE para o Rio de Janeiro”, 
2/04/2007. As demais informações desta descrição foram retiradas da mesma reportagem. 
20 Idem. 
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banners de fotografia. 21 A proposta era que o público pudesse “entrar” no antigo prédio 

e reviver suas épocas anteriores, por isso a opção pelo formato e materiais utilizados. A 

exposição deveria desempenhar o papel de tornar presente o prédio demolido, de 

representá-lo (Cf. Ricoeur, 2007). A estrutura combinava fotos com trechos de 

depoimentos de antigos militantes concedidos ao Projeto Memória do Movimento 

Estudantil e do livro O Poder Jovem, de Arthur Poerner. Também fazia parte da 

exposição a exibição do filme A Casa do Poder Jovem (CUCA da UNE/IPHAN, 2007), 

realizado a partir das imagens da Culturata, que encerrou a 5ª Bienal da UNE, 

intercaladas com imagens de arquivo, encenações e depoimentos ao projeto Memória do 

Movimento Estudantil. Seu título faz referência ao livro de Arthur Poerner.   

A parte da frente da estrutura, onde havia a entrada, era coberta por um banner 

maior, que cobria toda a estrutura com uma reprodução da fachada do antigo prédio. 

Dentro do cubo, as fotografias estavam reproduzidas em quatorze banners de lona e 

separadas por décadas, que foram estabelecidas de acordo com os acontecimentos 

entendidos, pelos curadores da exposição, como relevantes para a história da instituição 

– 1940, 1960, 1970, 1980, 1990 e 2000. Além destes, um banner com o texto de 

abertura da exposição e outro com a ficha técnica completavam o conjunto de dezessete 

peças que compunham a exposição. 

O primeiro banner trazia o texto de abertura da exposição. Analisando-o, é 

possível perceber alguns elementos que estão em jogo para os agentes naquele 

momento. De início, é afirmado que aquela tem o intuito de 

 
trazer ao público as imagens feitas por diversos fotógrafos, 

militantes e pessoas sensibilizadas com os diversos momentos 

passados na histórica sede da UNE, ocupada em 1942 pelos 

estudantes brasileiros, invadida e queimada pela ditadura militar 

em 64, demolida em 1980 e, 27 anos mais tarde, retomada pelos 

estudantes brasileiros.22 

 
Deste trecho é possível destacar certas categorias de pensamento que, para este 

corpo de agentes, servem para qualificar os diversos acontecimentos que envolvem a 

instituição no espaço da Praia do Flamengo, 132. A “histórica” sede foi “invadida”, 

                                                 
21 Ver Anexo, pp. 172-4, figuras 1, 2 e 3. 
22 Ver Anexo, p. 175, figura 4. 
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“queimada” e “demolida” pelos que perseguiam a UNE. A ação dos estudantes, em 

resposta, foi “ocupar”, “retomar”, indicando que a exposição busca consolidar uma 

narrativa que recupera o aspecto ativo dos estudantes como um legado de que os 

estudantes dos anos mais recentes são herdeiros. 

Estes termos designam fatos que realmente ocorreram naquele espaço em 

períodos distintos da história da instituição e não são, portanto, apenas peças retóricas 

de um discurso político. Entretanto, para além de apenas relatar os fatos, estas 

categorias operam também em uma construção retórica que qualifica a UNE como 

agredida e acusa o Regime Militar de agressor.  

Aquelas imagens “no passado, elas revelam a derrubada de tijolos, areia e 

cimento, o querer apagar a memória de um lugar...”23. Nesta lógica, derrubar o prédio 

foi muito mais do que a ação literal. Ela é recuperada no contexto da disputa política 

para sustentar quais teriam sido as estratégias utilizadas pelos agressores e revelam, 

ainda, o lugar da ação da militância estudantil: “a luta e o sofrimento para manter de pé 

um símbolo, um prédio.” “Luta” e “sofrimento” são termos que revelam, ainda, um 

posicionamento e, ao mesmo tempo, uma tensão. No discurso, que não se restringe ao 

texto de abertura, seguem intercaladas as posições de herói e de vítima. 

“Histórico” e “símbolo” são as categorias utilizadas para descrever aquele que, 

na visão dos militantes que se encarregavam do ofício de continuar o legado histórico da 

instituição, não era “um edifício qualquer na Praia do Flamengo, e sim, o abrigo da 

força e voz dos estudantes”. Esta aura de que é investido o prédio, posta em relação com 

a qualificação dos agressores e dos agredidos acabava por localizar o estatuto da 

agressão pela qual os militantes desejavam ser reparados. Esta aura, porém, é localizada 

nos usos que os estudantes deram ao prédio, alterando sua significação. É este uso que 

explica, no discurso dos militantes, a transformação do “prédio do Clube Germânia 

reduto de simpatizantes nazistas” em um “lugar incomum: símbolo de vanguarda e 

luta”.  

Esta caracterização aparece diretamente ligada aos acontecimentos ocorridos em 

1º de abril de 1964.  

 
Esses motivos explicam a interrupção ocorrida em 01 de abril de 

1964. Ao incendiar a sede da UNE, um dos primeiros fatos do novo 

                                                 
23 Idem. 
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regime, as forças que o apoiavam começavam a escrever uma das 

páginas mais tristes e cruéis de nossa história. A demolição, quando 

o prédio abrigava o Centro de Artes da FEFIERJ, só viria reforçar a 

tentativa de descaracterizar o espaço que continuou a ter na UNE a 

referência.    

 

O incêndio e a demolição são elencados, para além dos danos materiais que 

ocasionaram, pelos aspectos simbólicos que assumem para os estudantes, grupo social 

que se reivindica agredido por aquelas ações. Mais uma vez, se reforça o argumento tão 

presente nos discursos militantes de que, mais do que a destruição de um espaço, o que 

ocorreu foi um ataque à instituição, ao que a UNE representaria no campo político na 

época dos acontecimentos.  

O texto de apresentação é encerrado, desejando a todos “que guardem no olhar a 

chama viva de todos os que passaram e passam por este local: Praia do Flamengo, 132.” 

A postura de afirmar que ali está retratada a totalidade dos agentes que passaram pelo 

espaço demonstra a ocultação de que, na verdade, se trata de um recorte, uma escolha 

dentre os diversos acontecimentos significativos ocorridos naquele espaço. Não se trata 

exatamente de todos, seja porque abarcar a totalidade das experiências vividas naquele 

lugar seria impossível, seja por conta de uma operação consciente de editar o passado. 

Mas a construção dessa narrativa como a da totalidade dos grupos que por ali passaram 

é também reveladora do lugar de autoridade que aqueles militantes guardam para si 

enquanto articulam o discurso que se materializa na exposição fotográfica. Ainda, os 

reiterados agradecimentos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN – instituição patrocinadora do empreendimento, revelam que esta autoridade se 

encontra legitimada. 

Um banner24, com quatro fotografias, retrata a década de 1940. A primeira 

fotografia traz o ministro da Educação Gustavo Capanema e cerca de outros treze 

homens, não identificados. A legenda afirma que se trata do momento em que o 

ministro entregava a posse do prédio à UNE, ainda que a posse do prédio nunca tenha 

sido, de fato, entregue à instituição até o ano de 1987. As demais fotografias, retiradas 

do site da Sociedade Germânia, retratam a parte interna do prédio sob a legenda 

“fachada e interior do Clube Germânia”. 
                                                 
24 Ver Anexo, p. 176, figura 5. 
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Sem abordar a década de 1950, os três banners25 seguintes passam a retratar a 

década de 1960, totalizando sete fotografias. A primeira retrata uma manifestação pró-

Fidel Castro, quando uma bandeira com o desenho do líder cubano e as inscrições 

“UNE UBES We like Fidel Castro foi estendida na fachada do prédio, na qual já se 

podem notar os desgastes do tempo e a inclusão de um letreiro com o nome da 

instituição no topo. A imagem de uma carteira de estudante, datada de 1975, do Instituto 

Villa-Lobos, que funcionou no prédio após a retirada da UNE do local, foi um erro e 

serve para revelar a maneira pela qual os trabalhos eram conduzidos na época da 

ocupação do terreno: com pouco tempo para elaboração e com certa liberdade de 

manipulação dos elementos por aqueles que conduziam as atividades, não contavam 

com um crivo muito severo por parte da própria instituição. No banner seguinte, três 

fotografia retratam o dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho apresentando a peça “Eles não 

usam Black-tie”, a visita do cosmonauta Yuri Gagarin e a do presidente João Goulart ao 

prédio, ambas em 1961. No terceiro banner sobre a década de 1960, as fotografias 

aparecem sem legendas. Porém, é possível identificar que a primeira imagem, dos 

bombeiros apagando focos de incêndio na frente do prédio, faz referência ao ato 

ocorrido na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, em especial pelo 

depoimento do diretor do CPC da UNE na época dos acontecimentos, Ferreira Gullar. 

Também é possível notar que é a mesma imagem que ilustra a reportagem de capa do 

jornal O Globo de 2 de abril de 1964, que narrava os acontecimentos. A fotografia 

seguinte, também da fachada, já não mostra mais o letreiro com o nome da UNE no 

topo, substituído pela inscrição “Conservatório Nacional de Teatro”. Data de 1965 o 

decreto que determinou que esta instituição fizesse uso do espaço, porém, a condição 

piorada de conservação tanto do prédio quanto da placa, em que faltam diversas letras, 

dão a entender que esta fotografia foi feita em um período posterior à década de 1960.  

Há um banner26 retratando a década de 1970. Apesar de, também, não trazer 

legendas que identifiquem os personagens e definam a data exata em que foram feitas, 

os dizeres, retirados do livro “O poder jovem”, de Arthur Poerner, “várias 

manifestações marcaram o ano de reconstrução da UNE – 1979” e “os estudantes 

invadiram a sede histórica da Praia do Flamengo, 132” nos levam a crer que as 

                                                 
25 Ver Anexo, pp. 177-9, figuras 6, 7 e 8. 
26 Ver Anexo, p. 180, figura 9. 
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fotografias são das manifestações e ocupações que ocorreram no local após a decisão 

tomada pela entidade, na época, de voltar a utilizar o prédio. 

Observando em seqüência a fotografia que encerra a década de 1960 e as duas 

que representam os anos 1970, alguns obstáculos se apresentam para sua interpretação. 

Na primeira imagem das três, o letreiro se encontra mais deteriorado que na segunda e 

também não conta com um mastro, que surge, nas outras duas, apoiado no balcão 

central da fachada. Além disso, na primeira e na terceira imagem é possível observar o 

as lâmpadas fluorescentes no teto da sacada, em sua parte interna. Na primeira imagem, 

elas estão na vertical e é possível observar em uma delas o formato do buraco redondo 

da luminária que, provavelmente, estava ali antes, típico de uma instalação que acabou 

de ser modificada. Na terceira, a lâmpada aparece na horizontal, com luminosidade 

bastante superior à única lâmpada que aparece na primeira foto, além de estar presa na 

parede, e não no teto. Observar estes elementos possibilita identificar que as imagens 

provavelmente não fazem parte da mesma época, que há um distanciamento entre as 

datas em que elas foram realizadas, apesar de surgirem agrupadas no mesmo registro 

pelos curadores da exposição. 

O conjunto de quatro banners27 que retrata os anos 1980 conta com doze 

fotografias e busca narrar, do primeiro dia de mobilização em frente ao prédio até a sua 

demolição, o confronto que se estabeleceu entre policiais e militantes. As fotografias 

aparecem intercaladas com trechos de depoimentos de seu autor, Marcio Goldzweig, 

concedido aos organizadores da exposição. 

A fachada do prédio aparece bastante desgastada. O edifício menor, que ficava à 

direita do 132, visível na primeira fotografia do sexto banner (década de 1970), já está 

demolido nas fotografias de junho de 1980, como é possível perceber nas fotografias 1 e 

3 do sétimo banner, na fotografia 3 do oitavo e na 2 do nono banner. Observando as 

fotografias 3 dos banners sete e oito, podemos perceber, ainda, que, à direita do 132, ao 

lado do terreno baldio, estava sendo construído um grande edifício e do lado esquerdo 

havia um pequeno prédio com aspecto novo.  

As imagens permitem concluir que aquele não foi o único prédio derrubado, 

durante a mesma época, na região. Desde a década de 1960, toda a Zona Sul da cidade 

do Rio de Janeiro passava por grandes transformações urbanísticas, contexto no qual o 

bairro do Flamengo figura, em especial, pela abertura das vias expressas do Aterro e 
                                                 
27 Ver Anexo, pp. 181-4, figuras 10, 11, 12 e 13. 
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pela inauguração da estação do metrô, em 1981. Assim, é possível questionar se o 132 

não haveria sido também, objeto da reorganização urbanística que se intensificava 

naquela região da cidade. Porém, mesmo adotando esta hipótese, é necessário prestar 

atenção ao fato de que, diferente dos seus vizinhos da Praia do Flamengo, este foi o 

único prédio cuja demolição foi investida de significação no campo político e, com isso, 

requisitada na disputa e mobilização de um movimento político particular. Outras 

demolições, em anos pouco anteriores à demolição da sede da UNE, tiveram grande 

repercussão e ganharam, seja na época dos acontecimentos, seja posteriormente, um 

caráter de arbitrariedade do Regime Militar. É o caso do prédio da Faculdade de 

Medicina da UFRJ, que se localizava na Praia Vermelha e foi demolido em 1976. 

Diversas versões se apresentam para justificar esta demolição, uma delas relaciona este 

evento à atuação do movimento estudantil naquele espaço, fazendo referência 

especialmente ao fato ocorrido dez anos antes, em setembro de 1966, quando o local foi 

invadido pela polícia durante uma ocupação estudantil, evento que ficou conhecido 

como “Massacre da Praia Vermelha”.28  

Também é o caso do Palácio Monroe, sede do Senado enquanto a cidade do Rio 

de Janeiro foi capital federal, que ficava no bairro da Cinelândia e foi demolido também 

no ano de 1976. A justificativa oficial para sua demolição foi a construção do metrô, 

cujo trajeto passaria pelo local, porém, o fato foi preenchido, por outras versões, de 

sentidos políticos que ligavam o fato a um desapreço do então presidente Ernesto Geisel 

por aquela instituição. Também se encontra o argumento de que a demolição visava 

descaracterizar o conjunto urbano da Cinelândia, o que acarretava em atingir símbolos 

da oposição, na medida em que a referência principal daquele conjunto, segundo esta 

versão, era a de ser o espaço da mobilização popular. 29  

Mesmo considerando as diferenças de motivação que levaram às três 

demolições, é possível identificar versões recorrentes que se baseiam em um mesmo 

argumento de que aqueles foram atos que visavam atingir lugares de referência para os 

grupos de oposição, seja dos prédios em si, seja dos conjuntos arquitetônicos que eles 

                                                 
28 Sobre os sentidos da demolição do prédio da Faculdade Nacional de Medicina, ver a tese de doutorado 
de Glória Walkíria de Fátima Rocha A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro: da Praia Vermelha à Ilha do Fundão – o(s) sentido(s) da(s) mundança(s), especialmente, no 
capítulo II, tópico 2.3: “A destruição do prédio da Escola da Praia Vermelha: 1976” (Rocha, 2003: 62-6). 
29 Sobre o Palácio Monroe, ver o artigo de Regina da Luz Moreira O palácio que virou memória: o 
Monroe e a construção do metrô carioca, polêmica em tempos de ditadura (Moreira, 2007).  
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compunham. Tornam-se, assim, atos políticos preenchidos de significados e 

requisitados na luta contra o Regime Militar.  

Dentre os demais espaços alterados na Praia do Flamengo, o 132 foi o único que 

não foi destinado ou incorporado a nenhum empreendimento imobiliário. Se, por um 

lado, a mobilização não impediu a derrubada do prédio, por outro, o avanço da 

especulação imobiliária também não teve sucesso naquele espaço específico. 

A curadoria da exposição buscava reforçar, com este conjunto de banners, o 

potencial mobilizador da UNE, concentrando-se em imagens do conjunto de pessoas 

que ali estavam: os militantes e o grande contingente de policiais designados para 

reprimir a mobilização. Encerra-se, no décimo banner (fig. 13), também com imagens 

da mobilização e sua última fotografia retrata os homens trabalhando na demolição. 

Intercaladas às imagens, as falas de Ruy Cézar, presidente da UNE na ocasião, traduzem 

uma tensão. Primeiro, ele descreve o confronto e a resistência, articulando uma 

narrativa que busca tornar heróica a atuação dos militantes, como está no texto abaixo 

da primeira e da segunda fotografia: “a gente começou a organizar manifestações. Nós 

vivemos uns cinco dias de confronto, em frente a esse prédio, observando-os colocar as 

bombas para a implosão, tentando invadir. Fizemos várias tentativas de romper o cerco 

policial.”30 

Logo após, abaixo da fotografia que encerra o conjunto, sua fala se desloca do 

lugar do herói para o de vítima quando afirma que: “Foi um episódio extremamente 

doloroso. Acho que foi uma agressão à história do Brasil, um atestado de ignorância não 

só dos militares, mas também dos dirigentes do governo e da Prefeitura do Rio de 

Janeiro.”  

A experiência resta na memória como dolorosa, como uma agressão. Um golpe 

desferido, ressalte-se, não somente contra o grupo atingido diretamente, mas contra a 

nação, contra a história do Brasil.  Mais uma vez, a tensão entre as posições de herói e 

vítima aparece na narrativa da exposição. Se, por um lado, a resistência e a busca do 

confronto são categorias centrais na descrição da experiência, por outro, a frustração da 

atitude heróica se ancora em elementos que, em oposição, tornam vítimas os membros 

daquele grupo. Surge, então, a qualificação do episódio como “doloroso” e a 

experiência passa a ser de “agressão”. 

                                                 
30 Silva, 12/11/2004. 
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A década de 1990 é retratada com um banner apenas (Anexo, fig. 14). Nele, há 

uma fotografia onde o presidente da República entre 1992 e 1994, Itamar Franco, e 

Fernando Gusmão, presidente da UNE de 1993 a 1995, acompanhados de pessoas não 

identificadas, brindam a assinatura, por Itamar, do protocolo de intenções em que 

devolvia o terreno da Praia do Flamengo para a instituição. 

Um conjunto de quatro banners31 sob o título “Década de 10 – século XXI”, 

diferente do anunciado, refere-se a atividades ocorridas entre 2000 e 2008, ano da 

exposição. No primeiro, há três fotografias: uma retrata a reunião dos ex-presidentes da 

UNE que ocorreu durante a 5ª Bienal da UNE, a segunda traz o registro da chegada da 

Culturata ao terreno da Praia do Flamengo e a seguinte os militantes, já à noite, na 

primeira reunião que fizeram como ocupantes do espaço.  

O segundo banner se dedica a registrar algumas atividades ocorridas durante a 

ocupação. A primeira fotografia é do bloco carnavalesco organizado pelos militantes 

para o carnaval de 2007; a segunda, um panorama tirado a partir da entrada do terreno, 

onde são mostradas as barracas de acampamento onde os militantes dormiam e os 

containers que serviam de escritório; a terceira fotografia mostra a atividade de 

lançamento da Caravana pelo Passe Livre, realizada pela UBES no terreno.  

Três fotografias compõem o terceiro banner, que retrata uma demolição justa, o 

empenho daqueles militantes em destruir o que havia de construção que caracterizasse o 

antigo uso do terreno. Assim, as duas primeiras fotografias são de estudantes 

derrubando as antigas estruturas de concreto que sustentavam o telhado do 

estacionamento e, ainda, na primeira, é possível ver, ao fundo, um antigo espaço de 

escritório com a faixa Ateliê Coletivo – CUCA da UNE, demarcando o novo uso que se 

buscava dar àquele espaço. A última fotografia traz a imagem de uma construção que 

começou a ser erguida pela UNE no terreno. Apesar do banner não trazer legendas 

identificando, aquela se trata de uma sala que serviria de sede para as entidades do 

movimento estudantil, porém, nunca chegou a ser concluída. Representava, portanto, o 

empenho dos militantes em se mostrarem usuários permanentes do terreno e não apenas 

ocupantes ocasionais. O depoimento de Gustavo Petta, então presidente da UNE, cuja 

transcrição aparece intercalada às fotografias, mobiliza um elemento bastante recorrente 

na retórica da patrimonialização da UNE. Quando afirma que os estudantes 

permanecerão naquele espaço “até vermos os primeiros pilares do nosso prédio ser 
                                                 
31 Ver Anexo, pp. 186-9, figuras 15, 16, 17 e 18. 
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construído, e então, termos a certeza de ter honrado a memória de todos aqueles que 

foram perseguidos e morreram lutando pela democracia e pela liberdade de 

organização”, Gustavo busca afirmar, como o herdeiro de um legado político, que seu 

ato é em nome daqueles que , em situação política menos favorável, no passado, não 

puderam ter êxito. A responsabilidade dos agentes no presente é, assim, fazer jus o 

legado que receberam, honrando a memória de seus heróis. 

O banner que encerra o conjunto (Anexo, p. 189, fig. 18) contém duas 

fotografias de atividades culturais que aconteceram durante a ocupação do terreno. A 

primeira, com o cineasta Wladimir Carvalho empunhando a bandeira da entidade, é 

registro da exibição do seu filme “Barra 68” durante a atividade de inauguração do 

cineclube CUCACine. A segunda é da peça “Os Saltimbancos”, montada, produzida e 

encenada por militantes que estavam acampados no terreno. A fala de Tiago Alves, na 

época coordenador geral do Circuito Universitário de Cultura e Arte – CUCA da UNE – 

reforça, também, o empenho em reafirmar uma relação de continuidade com as gerações 

anteriores.  

 

O incêndio da sede da UNE em 1964 interrompeu o sonho da 

construção do Centro Cultural dos estudantes. Agora, a UNE 

através do CUCA retoma um projeto cultural consistente, visível 

nas diversas Bienais e atividades culturais desenvolvidas no 

acampamento dos estudantes na Praia do Flamengo, 132. 

 

Desta forma, construía um lugar legítimo para sua atuação e esta construção era 

baseada em um compromisso de dar continuidade ao legado produzido pelas gerações 

anteriores.  

O penúltimo banner da exposição (Anexo, p. 190, fig. 19), após o qual vinha 

somente os “Agradecimentos” (Anexo, p. 191, fig. 20), aponta para o futuro que os 

militantes planejavam para aquele espaço. Nele, figurava o projeto que Oscar Niemeyer 

elaborou para a nova sede, além do texto explicativo elaborado pelo próprio arquiteto. O 

texto procura ressaltar o caráter de socialização empregado ao projeto. Assim, sua 

preocupação foi que “desde a entrada até o fim do terreno, os estudantes da UNE 

sentissem que, afinal, aquilo que desejavam lhes vai pertencer”. Justifica, desta forma, o 

espaço arborizado no centro do prédio, que seria  
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o local de encontro e debates indispensável, com bar e lanchonete, 

acolhedor, a todos os convidados. Seria, a meu ver, a parte mais 

importante da praça. O lugar de convivência diária onde 

discutiriam os problemas da educação ou da própria vida, os 

encantos e desacertos deste mundo que tão bem sabem 

compreender e tentam transformar.    

 

Há, no projeto, espaços para a administração da UNE e escritórios, que estariam 

“rigorosamente independentes” do restante do complexo. O lugar destinado a 

homenagear os “colegas que pela luta política se sacrificaram” seria a fachada principal, 

adornada por uma escultura que, apesar de mencionada no texto do arquiteto, não está 

projetada. 

Segundo a leitura que Ulpiano Bezerra de Meneses faz do trabalho de Marita 

Sturken, ao analisar os projetos de reurbanização da área ocupada pelas “Torres Gêmas” 

do edifício World Trade Center, destruídas no atentado de 11 de setembro de 2001, 

aponta para a prevalência de uma “estética da ausência” e associou esta escolha a 

“aspectos problemáticos da representação icônica para funcionar como „trabalho de 

luto‟, pois, cada figura levantaria sempre questões de exclusão” (idem, idem). Segundo 

o autor, isto ocorre porque “muitas vezes, é o desaparecimento que faze de uma 

estrutura o monumento”. 

No caso da UNE, apesar de a ausência do prédio ser justamente aquilo que 

mobiliza e legitima seu movimento de pedido de reparação, a busca é por apagar por 

completo a destruição. Não há espaços vazios relembrando a demolição e, também, não 

há problemas em realizar o trabalho de luto justamente apagando a agressão e 

construindo algo completamente novo no lugar, ainda que carregue a aura do antigo 

prédio ao ser qualificado como a antiga sede reconstruída.  

Além da divisão cronológica, estabelecida pela curadoria, uma tipologia das 

fotografias segundo os temas que cada uma apresenta é capaz de revelar outros 

elementos do discurso subjacente à exposição. Assim, as imagens podem ser 

reagrupadas em cinco tipos: as produções culturais desenvolvidas no lugar, os lugares 

de memória, as que marcam uma articulação estreita com o poder estabelecido, as que 
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marcam um posicionamento político à esquerda e as manifestações de ataque e 

resistência no prédio. 

As fotografias do Centro Popular de Cultura – CPC da UNE – e do CUCA da 

UNE compõem o conjunto que representa as manifestações culturais. As ações no 

campo da cultura são tomadas, no entender dos militantes, como elementos centrais na 

configuração dos usos que o lugar teve. Assim, nas memórias de Clemente Rosas, 

diretor da entidade de 1962 a 1963, inscritas no livro Praia do Flamengo, 132, a 

implantação do CPC da UNE figura como “a maior realização da UNE naqueles anos”. 

Sua recordação mobiliza a lembrança de que os membros do CPC “quase viviam na 

nossa sede, ensaiando, escrevendo, discutindo, usando como podiam as precárias 

instalações existentes.”32 

Na medida em que esta significação dada pelo uso que o CPC conferia ao prédio 

da UNE retorna nas memórias do antigo militante, bem como dos militantes das 

gerações posteriores que decidem por incluir este elemento na categoria dos 

acontecimentos que devem ser rememorados, é possível perceber que a conjugação de 

cultura e política desempenhou importante papel na configuração da significação do 

próprio prédio. 

Além disto, o fato de ter sido o CPC um movimento que aglutinou pessoas que 

se tornaram, posteriormente, intelectuais de importância no país, como Oduvaldo 

Vianna Filho, Leon Hirszman, Arnaldo Jabor, faz com que esta significação ganhe mais 

importância e seja, também, capital nesta busca por legitimar o uso do prédio conferido 

pelos estudantes. Desta forma, a exposição sobre a história dos estudantes na Praia do 

Flamengo, 132 decide não contar, somente, com as movimentações da própria UNE que 

ali tiveram lugar, mas incluir nesta retórica as ações culturais e políticas que o CPC 

desenvolveu no lugar.  

Ao lado disto, o fato de a exposição ter sido elaborada por membros do CUCA 

explica, também, o lugar destinado à essas atividades na narrativa construída pela 

exposição. Durante a ocupação, em 2007, a articulação entre política “stricto senso” 

(atos e mobilizações no campo da política) e cultura (exposição, filmes) era colocada de 

maneira enfática. A existência da exposição revela o movimento que gerou ela própria: 

um desejo de, através dos elementos da cultura, articular aquele como um espaço de 

intensa significação. Também não deixava de ser um lugar de legitimação do grupo que 
                                                 
32 ROSAS, Clemente. Praia do Flamengo, 132. Recife: FUNDARPE, 1992. p. 96. 
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organizou a exposição naquele momento do jogo político do momento. De fato, a quase 

totalidade das atividades que ocorriam no terreno eram desenvolvidas pelo CUCA da 

UNE, porém, colocar esta atuação como elemento importante na ocupação do terreno 

era uma maneira de capitalizar o próprio grupo nas concorrências cotidianas da política 

estudantil.  

Os lugares de memória estão representados pela carteira do Instituto Villa-

Lobos, que o antigo estudante guarda como mecanismo para ativar suas recordações 

daquela época; a fotografia do salão do antigo prédio, que permanecia investido de 

significado mesmo após sua demolição; o projeto da nova sede elaborado por Oscar 

Niemeyer, que a aponta para o futuro é investido de significado, mesmo ainda no papel. 

Dentre as que marcam uma estreita articulação com o poder político estão a do 

primeiro e do décimo banner, respectivamente, a que é descrita como sendo do ministro 

Gustavo Capanema cedendo a posse do prédio para a UNE em 1942, apesar de ser 

conhecido que isto, de fato, não ocorreu, e a do presidente Itamar Franco, em 1994, 

cedendo, após os reveses em torno da propriedade do terreno e da legalidade da UNE, a 

posse à instituição. Em ambas as fotografias, fica clara a estreita articulação com o 

Ministério da Educação, no primeiro caso pela foto em si e no segundo pelo depoimento 

de Fernando Gusmão, presidente da UNE em 1994.  

Observando as fotos do segundo e do terceiro banners (respectivamente, a 

fachada encoberta pela bandeira com a pintura do presidente cubano Fiel Castro em que 

se lê “UNE, UBES: we like Fidel Castro”, no ano de 1960, e do presidente João Goulart 

e do cosmonauta Yuri Gagarin, ambos em visita à sede no ano de 1961); delineia-se a 

categoria da fotografias que buscam marcar o posicionamento político à esquerda. 

É preciso problematizar a ausência de fotografias que retratassem a década de 

1950 na exposição. Da mesma maneira como, nos acervos do projeto Memória do 

Movimento Estudantil, o período, definido por Arthur Poerner e difundido amplamente 

pelos que arquitetam e se utilizam da memória da UNE, como período negro ou fase 

direitista da UNE, não figura no relato. Mais uma vez, a década em que a instituição 

esteve sob a direção do grupo político que não se orientava pelas diretrizes da esquerda 

é apagada e não entra no quadro geral da história da instituição. 

Entre as fotos que marcam o posicionamento político à esquerda e as que 

retratam ataques e resistência ao prédio o limite é muito estreito. O discurso memorial 

da militância estudantil vincula às violências sofridas na sede, e em conseqüência as 
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resistências, o seu posicionamento de enfrentamento ao sistema. Esta argumentação não 

é arbitrária, atacar exatamente a sede da UNE nos momentos em que ela representava o 

enfrentamento ao regime não é aleatório. É parte da ação política utilizando os 

instrumentos disponíveis para tal. Separar, entretanto, entre as fotos que representam o 

posicionamento à esquerda das que representam especificamente a resistência em torno 

do prédio tem função de contribuir para observar como os usos políticos daquele lugar o 

investem de significações. 

Neste quadro, surgem como fotos de resistência em torno do terreno vinte e três 

peças: duas retratando o incêndio em 1964, duas da década de 1970, sendo uma 

especificamente de 1979, ano do congresso de reconstrução da instituição após o 

congresso de Ibiúna em 1968, doze da demolição/resistência em 1980 e oito da 

ocupação do terreno em 2007. 

A concentração do número de fotos tem em primeiro lugar uma razão prática: 

havia muito mais fotos sobre estas ocasiões. Mas, mesmo essa razão prática é 

reveladora de como estes momentos eram peculiares e formam, quando observados de 

maneira encadeada, uma trajetória instável de grupos ocupantes do espaço.  

Um fato que não se pode deixar escapar é que a ida em si da UNE para aquele 

prédio foi feita desautorizando um grupo de existir e expulsando-o do local, o mesmo 

que, décadas mais tarde, foi feito com a UNE. Entretanto, a exposição não a trata desta 

maneira. Por um lado pela razão prática, mas por outro pelos silêncios e incertezas que 

ainda pairam sobre esse assunto. O site do Clube Germânia não toca no tema; o 

depoimento de José Gomes Talarico, diretor da UNE em 1942, que desempenhava 

importante papel como articulador político da instituição, ao Projeto Memória do 

Movimento Estudantil toca tangencialmente. 

Os ataques e resistência de 1964, 1979, 1980 e 2007 ganham destaque e são 

tidos como momentos privilegiados de mobilização e aglutinação do grupo social. 

As relíquias que aquele terreno poderia conter foram em grande parte dizimadas. 

Com o incêndio, os arquivos que estavam no prédio desapareceram (segundo retrata o 

jornal O Globo de 3 de abril de 1964, foram recolhidos pelo DOPS); com a demolição, 

nada que articulasse materialmente o tempo atual com o passado daquele prédio sobrou. 

Os esforços recentes da instituição não conseguiram dar conta de recolher um volume 

grande de material sobre seu passado. Muito de seus arquivos foi perdido no incêndio 
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de 1964, alguma parte ainda está pulverizada, como relíquias pessoais e não do grupo, 

com antigos militantes.  

Neste momento da exposição, as formas de gerir o passado têm eixo exatamente 

nesta ausência e numa tentativa de sua superação. É desta forma que os organizadores 

da exposição descrevem a atividade no texto de apresentação 

 
Imagens confrontadas em painéis que reúnem passado e presente 

no mesmo olhar do observador. No passado, elas revelam a 

derrubada de tijolos, areia e cimento, o querer apagar a memória de 

um lugar; a luta e o sofrimento para manter de pé um símbolo, um 

prédio. Não um edifício qualquer na Praia do Flamengo, e sim, o 

abrigo da força e voz dos estudantes. No presente, o esforço de 

reconstrução da morada e novas perspectivas de futuro. 

 
Na ausência das ruínas verdadeiras, mas diante da vontade de memória 

empregada ao lugar, os agentes encontram na exposição a maneira de recuperá-las no 

campo simbólico, como metáfora. Recorrem, portanto, às imagens que restam dos 

acontecimentos como um lugar onde encontrar esta intersecção temporal. 

Seguindo a reflexão de Paul Ricoeur, que recupera a definição do termo 

representar estabelecida por Platão, a exposição buscava tornar presente o prédio 

ausente e junto com ele suas memórias, seus vestígios de passado. Ao mesmo tempo, a 

idéia aristotélica de representação como materialização de algo apreendido 

anteriormente, onde a formação de imagens é a questão central (Ricoeur, 2007: 27), 

ganha relevância que o caminho buscado tenha sido realizar uma exposição de 

fotografias e um filme. Afirma Tiago Alves que este é o período no qual “o audiovisual 

começa a se desenvolver bastante no interior da entidade e o audiovisual é que é, 

inclusive, suporte; o maior suporte, eu acho; que a gente utilizou nesse último período 

pra lidar com o tema da memória.”33 Desta forma, as imagens passam a assumir um 

importante papel na articulação dos elementos que mantém a memória coletiva daquele 

grupo.  

Imaginação e memória, imbricadas, narram uma trajetória operando 

esquecimento e recordação. E é nesta dinâmica, inerente aos trabalhos de mobilização 

                                                 
33 Alves, 10/10/2009. 
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do passado e criação de memórias coletivas, que os esforços da UNE em narrar seu 

passado e materializar suas memórias se inserem. 

    

3.1.3 O PL da Reconstrução 

 

As discussões sobre as possibilidades de executar a construção do novo prédio 

da Praia do Flamengo, 132 foram iniciadas ainda em 2007, durante a gestão de Gustavo 

Petta. O primeiro entendimento era de que o Estado deveria arcar com os custos da 

construção como forma de compensar a entidade pelos danos ocorridos ao prédio. 

Começaram, então, a debater os termos pelos quais se daria a efetivação da reparação. 

Petta desenvolve, em entrevista, argumentos que permitem perceber os entendimentos 

que tinham, na época, sobre a questão.  

 

Na nossa gestão foi iniciada a discussão. Nós começamos a 

conversar com o governo federal quais seriam os mecanismos da 

UNE ser ressarcida por conta dela ter sido prejudicada, agredida, 

inclusive impedida de funcionar, fechada, pelo menos oficialmente, 

não que ela deixou de existir, como que seria feito isso. E pra gente 

seria mais significativo não era isso ser feito com recursos pra 

entidade. Não: que o estado devolvesse a UNE o que ele o tirou 

com o incêndio o que foi feito na Ditadura Militar. (...) Existiu a 

possibilidade, naquela época, da Petrobras, que é uma empresa 

publica, devolver isso à UNE através até de uma doação, através de 

uma construção, aí, depois, teve [a ideia do] fundo da Caixa 

Econômica, foi sendo discutido isso. Mas, realmente, foi na gestão 

posterior, dirigida pela Lucia, que isso virou um projeto de lei no 

Congresso Nacional.34 

 

As discussões de que Gustavo participou eram ainda bastante iniciais, as 

primeiras articulações daqueles militantes no sentido de concretizar antigas demandas, 

que apontavam a UNE como uma instituição agredida pelo Regime Militar e apontava 

determinados elementos, como o incêndio ao prédio, a perseguição aos seus militantes 
                                                 
34 Petta, 10/10/2009. 
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ou a proibição de funcionar como uma organização política, como evidências desta 

agressão. Era o movimento complementar ao de fevereiro de 2007, de uma formulação 

que saía do campo do resgate de seu passado através de sua rememoração para a 

concretização da concepção de que este seu passado poderia ser objeto de reparação. A 

primeira ação, de retomar e de conseguir na Justiça o direito à posse do terreno 

necessitava ainda do reconhecimento do Estado para se completar. 

Além disso, os militantes que o empreenderam têm consciência de que esta 

movimentação não surge em um momento qualquer. Não está desarticulada das ações 

do governo federal, em especial a partir do Ministério da Justiça e da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, de promover a reabertura do debate sobre o passado de 

repressão militar no país. A realização de duas sessões especiais da Comissão de Anistia 

em conjunto com a UNE, uma durante o Congresso da entidade, em 2007 e outra, no 

terreno da Praia do Flamengo, em maio de 2009 ressaltam esta articulações e, segundo 

Gustavo Petta, foram realizadas com o objetivo de “também dar visibilidade a uma ação 

que o Estado brasileiro já vem fazendo de reconhecer as agressões que foram feitas a 

diversos militantes do movimento estudantil que participaram da resistência à ditadura 

militar.”    

Destaca-se, assim, que os militantes tenham procurado diretamente o governo 

federal para tratar da questão e não os caminhos da Justiça. A solução “por cima” 

aponta também para as redes dentro do governo a que eles tinham acesso através da 

instituição. Chama atenção o conjunto de pessoas, acionado por Gustavo, para tratar a 

questão 

envolveu muita gente, desde o próprio presidente da República, 

parlamentares, ministros, ministro Tarso Genro [PT – RS], que já 

era ministro da Justiça na época, ministro da Educação Fernando 

Haddad [PT – SP], representantes da sociedade, militantes do 

movimento estudantil na época, o próprio presidente Aldo Arantes 

[PCdoB – GO], o próprio presidente da UNE José Serra [PSDB – 

SP] chegou a ser ouvido, deu opinião. Tudo isso foi sendo 

construindo, ouvindo diversas pessoas e se chegou a conclusão de 

que a melhor forma seria um Projeto de Lei pra que isso fosse 
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referendando não só pelo Poder Executivo, mas também pelo poder 

legislativo.35 

 

A ação de convidar diversas pessoas, dirigentes do governo ou não, mas, todas 

com atuação na política, pode ser compreendida, para além do fato de não existir outro 

instrumento legal para proceder esta reparação, como uma estratégia para legitimá-la. 

Os militantes procuraram, com este movimento, tornar esta mais que a reivindicação de 

um grupo, mas, uma demanda que tem respaldo de um conjunto diverso de 

“representantes da sociedade”. Este empenho pela legitimação se apresenta também ao 

destacar que foi feita a opção por um Projeto de Lei para demonstrar que o movimento 

era “referendando não só pelo Poder Executivo, mas também pelo poder legislativo”. E 

ainda, na ausência de um instrumento no campo da Justiça a partir do qual se pudesse 

desenvolver a ação, um completamente novo foi elaborado, que não encontra 

precedentes no conjunto das ações que visam gerir o passado sensível originado pela 

atuação do Regime Militar no país.     

O movimento se desenvolveu na gestão posterior, da presidenta Lucia Stumpf36. 

Uma carta, lançada em 2 de abril de 2008, condensa como as ações foram desenvolvidas 

e, posteriormente, consolidadas com o Projeto de Lei. A carta anuncia o ato político, 

marcado para o dia seguinte, de lançamento da campanha Meu apoio é concreto. O 

objetivo era recolher assinaturas de parlamentares para enviar à presidência da 

República o documento que exigia reparação do Estado pelos acontecimentos ocorridos 

durante o Regime Militar em sua sede. 

A ideia de reconstrução da sede aparece já neste documento 

  

O mesmo Estado que, num período de exceção democrática [sic], 

demoliu a sede das entidades, tem agora o dever de reconstruí-la. 

Devolver à UNE e à UBES o direito de voltar a se organizar a 

partir da Praia do Flamengo, 132 é rever a dívida histórica de toda a 

sociedade com os estudantes e a juventude brasileira e um dos atos 

                                                 
35Ibdem. 
36 Militante do PCdoB, foi presidente da UNE entre 2007 e 2009.    
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simbólicos para superar definitivamente um período tão duro para o 

povo deste país.37 

 

A carta procura deixar claro que sua exigência se baseia na superação de uma 

dívida histórica, do que se pode entender que, para aqueles militantes, a ideia que fazem 

da possibilidade de uso do seu passado está ancorada em uma dimensão de direito. A 

“dívida histórica” não é somente do Estado, mas, “de toda a sociedade”. Também não 

fala só por si, mas, pretende que, tendo reparado suas dívidas com a UNE, o Estado 

apare “definitivamente” as arestas do período do Regime Militar, que foi “tão duro para 

o povo deste país”. 

Portanto, o dever do Estado, no entender destes militantes, é, para além de 

indenizar a instituição, reconstruir a sede. Reparar a instituição seria devolver a eles seu 

espaço de organização política e sociabilidade. Reconstruir é o termo, ainda que, na 

verdade, se trate da construção de um edifício completamente novo, que sequer faz 

referência ao antigo ou à sua demolição. 

O termo, desenvolvido e amplamente difundido no período de 2007, após a 

ocupação do terreno pelos militantes, transferiu-se para o passo seguinte desta 

mobilização e foi adotado para nomear o Projeto de Lei que repara a instituição. No 

texto oficial o termo não aparece, apenas é afirmado que a instituição será indenizada. 

Porém, a maneira pela qual os agentes se referem a ele deixa claro aquilo que mobiliza 

sua ação: a possibilidade de erguer um novo prédio para superar a destruição do antigo.   

Logo no primeiro parágrafo do Projeto de Lei, algumas premissas são adotadas 

buscando estabelecer certas “verdades” sobre os acontecimentos na sede da UNE. Nele, 

é firmado que seu objetivo central é reconhecer “a responsabilidade do Estado brasileiro 

pela destruição, no ano de 1964, da sede da União Nacional dos Estudantes - UNE, 

localizada no Município do Rio de Janeiro”. 

Firma, então, que o prédio foi destruído em 1964, no incêndio, ainda que a 

utilização das instalações tivesse continuado. Como discutido no capítulo 1, o que 

ocorreu em 1964 foi a saída da UNE do prédio, pois, desarticulada, não teve condições 

de ocupar o espaço, o que foi feito pelo Conservatório Nacional de Teatro, 

posteriormente, Unirio, até o prédio ser demolido, em 1980.  

                                                 
37 Carta ao presidente Lula. Brasília, abril de 2008. Disponível em www.une.org.br. 
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Segundo o argumento engendrado pela entidade, a destruição foi um movimento 

que se iniciou com o incêndio e culminou com sua demolição. Os dois eventos se 

articulam, nesta memória oficial, como momentos do mesmo ciclo de violência, o 

primeiro que retirou a entidade do local e o segundo um ato conclusivo, que finaliza de 

maneira irreversível o ciclo. 

Atesta também que sua causa é de responsabilidade do Estado, ainda que o mais 

provável é que o incêndio tenha sido cometido por grupos de estudantes que apoiavam o 

Regime Militar que se estabelecia naquele momento no país. Sobre a discussão acerca 

dos verdadeiros responsáveis pelo incêndio, Gustavo Petta afirma:  

 

Muitos dizem “ah, não foram... foram organizações paramilitares, 

foram conservadores, que aproveitaram o momento e incendiaram 

a UNE”. Mas, tudo isso, se não foi feito diretamente, foi feito 

bancado por quem assumiu o poder publico na época através de um 

golpe, da Ditadura Militar.38   

 

A lógica utilizada na construção do argumento fica mais clara com a explicação 

de Gustavo Petta. Ainda que o Regime Militar, que nem mesmo havia se instalado 

completamente na data dos acontecimentos, não tenha sido o responsável direto pelo 

ato, o importante era localizar os responsáveis pelo estado de coisas que se estabelecia e 

propiciava aquela ação.  

O texto segue estabelecendo uma trajetória de acontecimentos ocorridos naquele 

endereço envolvendo os militantes da UNE. Ao fazer isso, adota a perspectiva da 

história oficial da instituição, estabelecida, como já foi visto, em especial pelo autor 

Arthur Poerner no livro “O Poder Jovem” (2005).  

Assim, a primeira data estabelecida é a da fundação da UNE, em 1937. “A 

União Nacional dos Estudantes, fundada em 1937, é a entidade de representação dos 

estudantes universitários e uma das principais organizações da sociedade civil 

brasileira.” Porém, esta data é alvo de disputas que não aparecem no texto do Projeto de 

Lei, o que exemplifica o estabelecimento de uma história oficial da UNE para legitimar 

o ato proposto.  

                                                 
38 Petta, 10/10/2008. 
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Em depoimento ao projeto Memória do Movimento Estudantil, Irum Satanna, 

militante comunista que atuou na fundação da instituição, coloca seu ponto de vista 

sobre esta questão. 

 

Em agosto de 1937, o que houve foi uma tentativa de evitar a UNE, 

é a anti-UNE por excelência. A reunião do Conselho Nacional dos 

Estudantes é a posição anti-UNE. A UNE nasceu no encerramento 

do II Congresso Nacional de Estudantes, no dia 22 de dezembro de 

1938, ali é que ela nasceu.39 

 

O I Conselho Nacional dos Estudantes, em 1937 aparece como marco fundador 

da UNE nas narrativas militantes, que podem ser percebidas especialmente pelo fato de 

as atividades de comemoração dos 70 anos da entidade terem sido realizadas no ano de 

2007. Entretanto, segundo o argumento de que a fala de Irum é exemplo, aquela foi uma 

movimentação para desarticular a organização dos estudantes, que buscavam a criação 

de uma entidade nacional.  

Angélica Müller (2005: 35-42) se detém sobre este tema em sua dissertação de 

mestrado. A autora traça as origens da fundação da UNE a partir da Casa do Estudante 

do Brasil – CEB – e levanta algumas evidências que possibilitam concluir que a 

fundação da UNE ocorreria somente em 1938. Segundo sua pesquisa, o evento 

organizado em 1937 era subordinado à CEB. Ao contrário, o de 1938 chamou-se 

“congresso” e não “conselho”, pois não se pretendia uma continuidade daquele anterior 

e fazia, sim, referência ao I Congresso Nacional dos Estudantes, realizado em 1910. 

Para além das nomenclaturas, o que mais chama atenção é um documento que a 

historiadora apresenta. 

 
As assembléias realizadas resultaram num documento final 

intitulado “Plano de sugestões para reforma educacional aprovado 

no II Congresso Nacional dos Estudantes”. Além de apontar 

soluções para o problema educacional e da própria organização da 

entidade, o plano apresentava os seguintes pontos sobre a UNE. 

(Müller, 2005: 39) 

                                                 
39 Sant‟Anna, 14/10/2004. 
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A autora segue citando o referido documento em que, pela primeira vez, surge o 

termo “UNE”. Nele, são definidos os princípios da organização como “entidade máxima 

da classe estudantil”, seus órgãos deliberativos, seu local de funcionamento, entre outras 

coisas. 

Assim, a adoção, no texto do PL da Reconstrução, de 1937 como a data de 

fundação da instituição obedece à reprodução de uma história estabelecida para a 

instituição, repetida várias vezes e por meios diversos, porém, pouco problematizada 

por quem promoveu essa divulgação. 

No parágrafo seguinte, novamente, um fato repetido muitas vezes, porém, que 

carece de documentação que permita entendê-lo de maneira plena, é citado.  

 

Em 11 de fevereiro de 1942, o Presidente Getúlio Vargas, por meio 

do Decreto-Lei no 4.104, reconheceu a União Nacional dos 

Estudantes como entidade coordenadora dos corpos discentes dos 

estabelecimentos de Ensino Superior e no início da década de 40, o 

mesmo governo cedeu à entidade o imóvel da Praia do Flamengo, 

nº 132, conforme demonstram documentos expedidos pela entidade 

e pelo Ministério da Educação e Saúde, na época chefiado pelo 

Ministro Gustavo Capanema.40 (Grifo meu.) 

 

Neste documento, o termo ceder é utilizado no sentido de doar, justificando o 

argumento de que o prédio era de propriedade da UNE e destruí-lo foi uma agressão à 

entidade. Como foi trabalhado no capítulo I, o prédio nunca deixou de ser um próprio 

do Estado. Sua ocupação esteve ao cargo do Ministério da Educação e Saúde que o 

cedeu, mediante acordo e divisão do espaço com a Juventude Brasileira, para uso da 

UNE, em especial por esta não dispor de sede própria na época, já que havia sido 

proibida de utilizar as dependências da Casa do Estudante do Brasil. A tentativa, 

frustrada, de doação do prédio à UNE, em 1947, tanto quanto a possibilidade da 

Sociedade Germânia ocupar novamente o lugar em, 1958, e o decreto de Castello 

Branco definindo suas novas destinações, que excluíam completamente a entidade 

                                                 
40 Projeto de Lei 3931/08. 
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estudantil, em 1965, como também já foi visto, põem em dúvida se o prédio foi, de fato, 

cedido à UNE. 

Além disto, outro elemento que compõe a lógica do documento que se apresenta 

é o estabelecimento de certo conjunto de valores, que estão em jogo e servem para 

qualificar positivamente as ações da instituição em sua experiência passada. Assim, em 

vez de simplesmente narrar os feitos dos militantes da UNE e os de seus opositores, 

seus autores procuraram enaltecer e carregar de adjetivações essa narração.    

 

No início da década de 1960, a União Nacional dos Estudantes já 

era notável por sua atuação em defesa dos estudantes e do estado 

democrático de direito, com importante papel no movimento 

denominado “Cadeia da Legalidade”, cujo objetivo era assegurar a 

posse do Presidente João Goulart, o que foi alcançado em setembro 

de 1961. Em retribuição ao apoio recebido, a visita à sede da 

entidade foi um dos primeiros atos do Presidente recém 

empossado41. (Grifo meu.)  

 

Nesta dinâmica de valores apresentada, uma importante chave articulada é a que 

pensa a atuação da instituição de maneira positiva por ser uma defensora da democracia. 

Este posicionamento é exemplificado pela ação em defesa da posse do vice-presidente 

João Goulart quando ocorreu a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961. Articula 

certa ideia de defesa da “democracia” à da “legalidade”, acionando a figura do 

presidente João Goulart, para significar positivamente a atuação da instituição. Porém, 

mais do que elementos neutros, esta argumentação revela um posicionamento político, 

em especial se pensarmos que esta significação não operava desta mesma maneira no 

período dos acontecimentos.  

Qualificar como “notável” a atuação da instituição tendo como base estes 

eventos específicos é parte de uma estratégia de definir e qualificar posições no campo 

político e atrelar a leitura da atuação da UNE a determinados elementos que, hoje, são 

tomados como positivos.  

É preciso levar em consideração que o ato de referência deste documento é o 

golpe civil-militar ocorrido em 1964. E o documento é produzido informado por outro 
                                                 
41 Ibdem. 
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contexto, não só cerca de 20 anos após o fim daquele Regime, mas, principalmente, 

durante a ascensão ao poder dos grupos que a ele se opunham, em especial, de pessoas 

que tiveram uma atuação de esquerda durante o período. O lugar de destaque dado à 

figura de João Goulart é construído evocando as atitudes do passado, porém, é no 

presente que esta atuação ganha significação positiva e pode ser acionada para agregar 

valor ao Projeto de Lei. 

A instalação do Regime Militar é tratada em um parágrafo específico e nele a 

figura de João Goulart é, novamente, acionada. 

 

No dia 30 de março de 1964, um dia antes da instauração do regime 

militar, representantes da UNE estiveram novamente com o 

Presidente João Goulart, exortando-o a resistir à tomada do Poder 

articulada pelos militares. No mesmo dia, à noite, a sede da 

entidade foi metralhada e, no dia seguinte, os estudantes deram 

início a uma greve com o objetivo de reafirmar sua posição pela 

legalidade. 

 

Novamente, o termo “legalidade” surge como atributo de valor para qualificar a 

atuação da UNE. Porém, naquele período, a instituição compunha a Frente de 

Mobilização Popular, liderada pelo então deputado Leonel Brizola. A proposta do 

grupo, centrada na execução das Reformas de Base “na lei ou na marra” apontam para 

uma forte radicalização do quadro político da época. Havia a disposição de ambos os 

lados, liberais e esquerdistas, de fazer prevalecer suas posições, ainda que fosse preciso, 

para isso, por de lado os preceitos da legalidade e da democracia.  

O historiador Jorge Ferreira problematiza a atuação deste grupo, trazendo à tona 

a discussão sobre as propostas de radicalização à esquerda que seus membros 

apresentavam. Afirma que  

 
a rapidez com que, no governo Goulart, os grupos políticos de 

esquerda radicalizaram suas posições permitiu que Brizola, 

acompanhando-os, igualmente avançasse suas proposições. Se, 

inicialmente, ele defendia as reformas obedecendo aos trâmites 

institucionais, na „paz‟, como dizia, logo começou a pregar a 
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insurreição popular se as mudanças econômicas e sociais fossem 

proteladas. (Ferreira, 2007: 548)  

 

No início de 1964, as esquerdas começam a questionar os “fundamentos da 

democracia liberal, instituídos pela Constituição de 1946” (Idem: 568). O sistema 

político começava a ser apontado como “um empecilho às reformas, estando a serviço 

dos privilégios de classe” (Idem: idem). A democracia precisava, segundo este 

argumento, ser revista, já que seus dispositivos serviam apenas para manter privilégios 

de grupos minoritários. 

A vitória tida como certa e a inspiração dos acontecimentos em Cuba, que, havia 

poucos anos, fizera sua revolução socialista, impulsionavam os grupos de esquerda, 

entre os quais se encontravam os dirigentes da UNE, que falavam em nome da entidade, 

a se posicionar no embate político muito mais em defesa das reformas, tomando atitudes 

radicais e contrárias à conciliação com grupos mais conservadores, do que propriamente 

uma defesa do governo de João Goulart em decorrência da defesa dos preceitos legais 

da sociedade daquela época, como o Projeto de Lei procura afirmar.  

No PL 3931, o texto avança argumentando que, por ter a UNE sido proibida de 

agir politicamente, assim como as demais entidades de organização estudantil, a partir 

da derrota das esquerdas e a instauração da ditadura pelos grupos conservadores, sua 

atuação passou a se dar na ilegalidade, o que impediu que seus militantes pudessem se 

organizar para reivindicar de volta sua sede, estado que perduraria até o final dos anos 

1970.  

 
somente em 1979, com o início da abertura política do País e a 

decretação da lei da anistia, os estudantes começaram a se articular 

para retomar o exercício das atividades da UNE na antiga sede da 

instituição.42   

 
A valorização da atuação dos militantes e a relação de conseqüência desta 

mobilização com os atos de agressão surgem novamente. 

  
No auge dessa mobilização, o Governo Federal determinou a 

demolição do imóvel, tendo como base laudo expedido pelo 
                                                 
42 Projeto de Lei 3931/08. 
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Corpo de Bombeiros. Depois de conturbado litígio judicial e 

diversas manifestações contrárias à demolição, a sede da 

entidade foi ao chão, em junho de 1980. 

 
Como nas fotografias da exposição, os atos de agressão são apresentados como 

resposta à mobilização dos estudantes. Entretanto, aqui o argumento vai além para 

reforçar o caráter arbitrário do Estado que, apesar de controvérsias com relação ao laudo 

das condições físicas do prédio, apresentadas por engenheiros e arquitetos, e 

manifestações em contrário à demolição, mobilizadas por estudantes e intelectuais, 

manteve sua posição e mandou por abaixo o prédio.  

Após a exposição dos motivos que levaram os ministros a solicitar ao presidente 

da República que indenizasse a UNE como forma de repará-la pelas agressões que teria 

sofrido durante o Regime Militar, baseada na trajetória de acontecimentos envolvendo a 

instituição no espaço oficialmente consolidada, é postulado que “não se pode negar a 

legitimidade da reivindicação dos estudantes, tendo em vista os fatos históricos narrados 

anteriormente e a proteção que a Constituição Federal assegura ao patrimônio cultural 

brasileiro.”43 

Articula a categoria de “patrimônio cultural”, para justificar que o prédio deveria 

ter sido objeto de preservação pelo Estado, ainda que ele nunca tenha sido tombado. Na 

lógica do documento, a UNE, cuja “importância histórica na luta e na consolidação pela 

democracia em nosso país” é reforçada ao longo de todo o texto, foi atingida por uma 

arbitrariedade do Estado, na medida em que seu prédio foi incendiado e demolido em 

vez de preservado e, portanto precisa ser indenizada.  

Recurso próprio do gênero a que este tipo de texto pertence, o que se procura ali 

é estabelecer a verdade dos fatos. Para isso, as disputas e contradições que envolvem as 

datas e fatos que pontuam o texto são deixadas de lado. Alguns elementos que poriam 

questionamentos àquelas afirmações são, da mesma maneira, obliterados. O que se 

busca apresentar, na lógica do documento, é a trajetória da UNE naquele espaço. Não é 

apresentada como uma possibilidade ou um recorte. É o texto de uma legislação, seu 

caráter é declaratório e não abre espaço para fragmentações ou outros pontos de vista. 

Desta forma, consolida uma visão positivista da história da UNE, que não abre para 

                                                 
43 Ibdem. 
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questionamentos, se valendo da elaboração de certos mitos e da narração de atituides 

heróicas. 

Não só as disputas são homogeneizadas no discurso, mas, alguns fatos são 

mesmo descartados da construção. É desta forma que, no documento, não aparece como 

nos anos 1950 o prédio foi alvo de disputa judicial envolvendo o governo; que nunca 

deixou de ser efetivamente dono do prédio até 1987, fato também descartado na 

narrativa; e a Sociedade Germânia, que, com o fim da Segunda Guerra, voltou às 

atividades e tentou reaver a posse do edifício.   

A partir do texto do projeto de lei não podemos perceber que houve esta disputa 

pela posse do prédio, nem muito menos que a possibilidade da UNE ser despejada do 

local foi um fato concreto. Na construção de sua “coleção”, ou de sua história, elabora-

se uma seqüência encadeada de atos heróicos dos militantes em nome da instituição, que 

também serve para consolidar sua posição no jogo político. 

No dia 19 de maio de 2010, cerca de três anos após as movimentações de 2007, 

a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, presidida pelo 

senador Marco Maciel (DEM – AL), aprovou o PL da Reconstrução. Tendo sido a 

última comissão designada para apreciar a matéria, o projeto seguiu para sanção do 

presidente da República. 

Em seu relatório, o senador relembrou sua relação como militante do movimento 

estudantil, em que foi “eleito e reeleito Presidente do Diretório Central de Estudantes da 

Universidade Federal de Pernambuco (1960/1962) e Presidente da União dos 

Estudantes de Pernambuco no período de 1962/1963.”44 Também relembra sua 

passagem pelo Ministério da Educação, “com o advento da Nova Republica, após a 

Aliança Democrática que permitiu a redemocratização do nosso País”45, ocasião em 

que, segundo seu relato, teve oportunidade de propor ao então presidente José Sarney a 

reorganização da UNE e da UBES. 

Atendo-se à matéria em observação, o senador alerta que  

 
Apesar de a indenização se referir à destruição do antigo prédio da 

UNE, não há, no texto do PLC nº 19, de 201046, qualquer 

                                                 
44 Parecer, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 19/05/2010. 
45 Idem. 
46 O projeto de lei teve o número 3931 enquanto tramitou na Câmara dos Deputados. Ao ser apresentado 
no Senado Federal, assumiu a numeração 19/2010. 
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vinculação entre o recebimento dos recursos públicos e a 

construção da nova sede. Tal vinculação é necessária e 

moralizadora, devendo a liberação das verbas orçamentárias ser 

feita com base em um cronograma de obra, de forma a preservar o 

dinheiro público de eventuais desvios de finalidade. 

 

A tentativa de vincular a reparação à construção do prédio já havia surgido em 

um momento anterior. Ao ser apreciado na Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público, o deputado Otávio Leite (PSDB – RJ) propôs emenda ao projeto que 

incluía no texto o dever de a reparação ser aplicada, necessariamente, na construção do 

novo prédio da Praia do Flamengo. Sua justificativa era de que deveria ser garantida a 

manutenção da UNE na cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista que não poderiam ser 

deixadas de lado a tradição e história da entidade naquela cidade, haja vista que estas 

“corroboram e mantém consolidada a força social e política daquela entidade.”47 Porém, 

a relatora Manuela D‟Ávila, ex-diretora da UNE e deputada federal pelo PCdoB do Rio 

Grande do Sul, encaminhou voto rejeitando a proposição, argumentando que adentraria 

as  

prerrogativas da comissão a ser formada, mencionada no art. 3º do 

projeto, a qual, será competente para in verbis: “...para estabelecer 

o valor e a forma da indenização...”, bem como o artigo 4º ao qual 

a emenda se vincula, caput, assim dispõe: “Art. 4º A comissão terá 

o prazo de trinta dias, a contar da data da sua instalação, para 

estabelecer o valor e a forma da indenização de que trata esta 

Lei.”48    

 

Além deste, a deputada apresentou um segundo argumento para sua posição. Ao 

seu ver,  

 

de maneira inadequada a emenda pretender condicionar a reparação 

a construção de uma edificação com a obrigatoriedade de 

localização inclusive, o que ofende o instituto da indenização, ao 

                                                 
47 Emenda aditiva – CTASP, 17/12/2008.  
48 Parecer da Relatora, Dep. Manuela D'ávila, 17/03/2009. 
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impor como condição para a indenização, a utilização da reparação 

em local determinado, para exercer atividade determinada, 

destoando totalmente das características desse instituto.49 

 

Desta forma, rejeitando a emenda proposta por Otávio Leite, o voto da relatora 

foi aprovado pela Comissão em 17 de março de 2009 e seguiu para apreciação da 

Comissão de Finanças e Tributação. 

O que estava em voga, que, porém, parece ter passado despercebido aos 

deputados federais, é que vincular a aplicação da reparação à construção do prédio não 

se tratava de uma deferência à cidade ou de determinar arbitrariamente sua destinação. 

Tratava-se de que a indenização não faria sentido nem teria legitimidade se não fosse 

aplicada com esse fim. Para o senador Marco Maciel, tratava-se de “moralizar” sua 

aplicação e evitar o uso da verba para outros fins, ou seja, seria tolerável que a 

instituição recebesse, por seu passado, a indenização, porém, era preciso garantir que os 

agentes do presente cumprissem sua parte no pacto, aplicando o recurso no objeto que 

sustenta seu argumento, a construção do novo prédio. 

 

3.2 – Reparação e Patrimonialização 

 

Ampliando o objeto de análise para além do documento que institui a reparação 

à UNE – o  Projeto de Lei – problematizando, também, o movimento amplo que o 

gerou, é possível perceber as maneiras pelas quais se constrói a legitimidade do ato nele 

demandado. Articulados, os três eventos se retroalimentam e configuram um processo, 

uma ação complexa do grupo político agindo em nome da instituição com o fim de não 

só acertar contas com seu passado de agressões durante o Regime militar, mas, 

principalmente, de se capitalizar no jogo político do presente.   

Assim, foi preciso, antes de tudo, marchar em direção ao terreno e ritualizar que, 

novamente, aquele espaço teria seus antigos sentidos recuperados no espaço público. 

Após, ocupar o local e, então, reconstruir suas ruínas através da exposição. Finalmente, 

de fato reconstruir, e, porque era preciso passar, também, por um espaço que a 

legitimasse e trouxesse o aporte financeiro efetivo que viabilizasse sua construção, 

materializar o Projeto de Lei. Somente as imagens não seriam capazes de reparar os 
                                                 
49 Ibdem. 
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danos; era necessária a ação efetiva, que marcasse o agressor e o agredido e indenizasse 

a instituição. 

O Projeto de Lei que institui a reparação à UNE coloca outro elemento no 

âmbito da gestão dos passados sensíveis gerados pela experiência do Regime Militar no 

Brasil, na medida em que desloca sua aplicação da esfera individual para a institucional. 

O argumento subjacente que opera, no caso da reparação à UNE, não é o mesmo de um 

indivíduo que, perseguido pelo Regime, foi impedido de exercer a profissão, vitimado, 

portanto, como pessoa . Ainda que o caráter moral da militância destes indivíduos seja 

inseparável da definição da ação do Estado como moralmente condenável, o texto da 

Lei de Anistia não estabelecia um julgamento sobre a militância dos indivíduos. 

Tratava-se de marcar que o Estado não poderia extrapolar os limites de sua atuação 

definidos pelos direitos humanos. 

É justo a qualificação da ação política que a reparação à UNE procura marcar. 

Estabelece, também, a valoração da ação das esquerdas do período de maneira enfática 

no texto, como, aliás, não poderia ter sido feito na Lei da Anistia, já que foi elaborada 

em um momento político completamente distinto. O que sustenta o argumento, neste 

caso, são justamente os serviços prestados ao país pela sua atuação de esquerda. Ao 

combater pela democracia ao lado da esquerda, a instituição foi agredida pelo Estado de 

exceção, que cometeu a arbitrariedade de atentar contra a pluralidade da ação política 

em uma multiplicidade de situações, mas, neste caso específico, ao agredir a UNE.  

Em nome da instituição, seus dirigentes promovem uma apropriação de 

determinados elementos que compõem o debate acerca dos crimes de Estado desferidos 

contra indivíduos de uma sociedade para compor um novo instrumento de reparação 

política. Mesmo sem atos precedentes que se aproximem do que se promoveu, o 

instrumento e sua construção argumentativa demonstraram possuir eficácia.  

O PL 3931/2008 é, desde a origem, um documento-monumento, seguindo a 

proposição de Jacques Le Goff, segundo a qual esta categoria se refere aos produtos “do 

esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou 

involuntariamente – determinada imagem de si próprias.” (Le Goff, 1996: 548). Ainda 

segundo o autor, “um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência 

enganadora, uma montagem. É preciso começar por desmontar, demolir essa montagem, 

desestruturar essa construção e analisar as condições de produção dos documentos-

monumentos.” (Idem, idem) 
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A função que o Projeto de Lei 3931 cumpre é estabelecer a história, legitimá-la 

como verdadeira e, com base nela, localizar o Estado como culpado, o agressor, e a 

UNE, cujos serviços prestados à nação deveriam ser reconhecidos no presente – a pesar 

de, no passado, terem sido o motivo da agressão – como vítima, a agredida. Isto é o que 

o instrumento, ao final, faz recuperando o relato oficial e articulando-o dentro da 

dinâmica de valores estabelecida no contexto político em que é gerado. Não significa 

afirmar que este foi um processo sem disputas; os votos dos relatores da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal indicam claramente que, se há uma leitura pactuada 

acerca do passado que heroiciza a atuação da instituição, no que diz respeito ao 

presente, há muitos questionamentos quanto aos seus modos de agir, especialmente 

ligados às posições que ocupa no campo político.    

Este processo é, ao mesmo tempo, um procedimento retórico. Produz e 

consolida narrativas sobre o passado da instituição que servem de subsídio para as ações 

efetivadas, ainda que estas possuam inconsistências. Entretanto, apontar as fragilidades 

do discurso que os militantes articulam sobre o passado da UNE não tem a intenção de 

problematizar a validade ou não da ação de reparação, tampouco apontar estas como 

argumentos para minimizar as ações instituídas pelo Regime Militar contra os grupos 

que a ele se opunham. A narrativa encadeada não é uma elaboração abstrata, é realizada 

com base em eventos que ocorreram concretamente. Porém, o que se pretendeu aqui 

explorar foi como esta experiência é rearticulada no presente e, com isso, constrói não 

só o discurso, mas, sua eficácia. Ele “funciona”, é legitimado pelo Poder Executivo, 

pelo Poder Legislativo, ganha o apoio de diversos setores da sociedade. 

Aquela que se quer a experiência acumulada da instituição, escrita na Culturata, 

na exposição, e no Projeto de Lei, é fruto de elaboração que recorta da realidade alguns 

elementos, tidos como relevantes, assim como descarta outros. Nesta medida, a história 

estruturada pelos três eventos/produtos promove um recorte dos acontecimentos, ainda 

que não deixe isto explícito, e se estabelece uma aparente ausência de versões 

divergentes da apresentada oficialmente pela instituição, que surgem apenas 

pontualmente em relatos de ex-militantes ou em produções acadêmicas. 

A criação desta memória não-disputada; pelo menos internamente ao grupo, já 

que os esforços em buscar outras versões para a história da UNE, quando surgem, são 

fruto de elaborações externas a ela; é facilitada pela ausência de documentos da própria 

instituição que tivessem sido sistematicamente acumulados.  Pode-se ainda acrescentar 
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que, ao ser articulado em eventos diversos, não se concentrando em somente um campo, 

a eficácia deste discurso se amplia: repetido várias vezes, e por diversos meios, ganha 

estatuto de verdade.  

Ainda, para além do trâmite legal ou burocrático, há que se considerar Praia do 

Flamengo, 132 como um “espaço”, um “lugar praticado”, segundo a definição de 

Michel de Certeau. Para o autor, “espaço estaria para o lugar como a palavra quando 

falada, isto é, quando é percebida na ambigüidade de uma efetuação, mudada em um 

termo que depende de múltiplas convenções, colocada como o ato de um presente (ou 

de um tempo), e modificada pelas transformações devidas a proximidades sucessivas.” 

(De Certeau, 2007: 202) Aquele foi um espaço praticado por diversos grupos que não 

somente a UNE, aplicando a ele diferentes significações. Porém, os usos dados pela 

UNE, configurados no Teatro Estudantil, no CPC, na moradia estudantil, entre outros 

fatores, contribuíram para construir aquele como um lugar que ativa, legitimamente, 

significações ligadas a ideias políticas e visões de mundo correspondentes aos 

defendidos pelos próprios que conduzem a instituição no presente. 

Seus antigos usos, enquanto a UNE foi autorizada a isto, conferiram ao prédio a 

marca da instituição. Seja realizando as grandes atividades com a presença do 

presidente da República aclamado pelas esquerdas, de um astronauta russo em plena 

vigência da Guerra Fria ou de jovens artistas e intelectuais claramente posicionados à 

esquerda como as retratadas nas fotografias da exposição, seja desenvolvendo o 

cotidiano da entidade, que agentes são capazes de rememorar, no futuro, que o prédio 

tornou-se sede da UNE, apesar de ter sido ocupado por diversos outros grupos e de ter 

seu terreno, após a demolição do prédio, pertencido ao Estado até 1994.  

Foi colocando elementos em relação, comunicando significados e enunciando, a 

partir daquele lugar, simbólico e físico, visões de mundo e posicionamentos sobre a 

realidade, que os militantes do movimento estudantil construíram aquele como um lócus 

de sua identidade, um lugar para sua representação.   

Para isso, também lançam mão de estratégias discursivas, de que faz parte a 

utilização de determinadas categorias. O esforço é não somente de ocupar o espaço 

físico, mas, também, de estabelecer o léxico capaz de categorizar e construir esta 

experiência. Assim, mais qualificar somente a experiência que naquele momento 

ocorria, no ritual de recuperar a significação daquele espaço estas maneiras de nomear 

desempenharam papel performativo, ou seja, elas também são ato, também constroem a 
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experiência. Esta característica do ritual é, segundo Stanley Tambiah (1996), uma 

estensão da ideia austiniana de performance, “wherein „saying‟ and naming something 

with words, voice modulations, gestures and other kinesic movements is also doing and 

achieving effects” (Tambiah, 1996: 222) Portanto, o que os estudantes promoveram foi 

uma “ocupação”, mas, para se referir às ações dos agressores, o termo é “invasão”. Os 

militantes “retomam” o terreno, que, agora, é elevado ao estatuto de “histórico”.  

Dentre as diversas categorias, caber deter a análise por um momento sobre a 

constituição daquele como um espaço “histórico”. A recuperação da memória dos usos 

que a UNE conferiu àquele espaço, instrumentalizada na ação política do presente, que 

confere ao prédio, posteriormente ao terreno, o caráter de “histórico”. Antes de ser 

incendiado e demolido, o edifício da Praia do Flamengo, 132 não era classificado desta 

forma. Mais do que os usos efetivados pelos militantes, a ação de incendiar e demolir, 

recuperadas pela experiência dos militantes do presente como agressões do Estado 

contra a instituição, é que o estabelecem daquela forma. 

Aqui, os intercâmbios com a idéia de patrimônio cultural se tornam evidentes. 

No Projeto de lei, o recurso à categoria patrimônio cultural para estabelecer que aquele 

edifício não devesse ter sido demolido se faz à revelia dos procedimentos necessários 

para instituir uma edificação como tal, nunca o prédio fora oficialmente considerado 

como patrimônio enquanto existiu. A perda dos nexos com o passado, que José 

Reginaldo Gonçalves (1996) define como um elemento que provoca pavor nas 

sociedades modernas, ocasionado por certa concepção da história como um processo 

inexorável de destruição e que, portanto, gera o impulso pela preservação de elementos 

que simbolizem esse passado, neste caso, não se configurou como a retórica de um 

perigo iminente, mas se efetivou antes mesmo de a edificação ter sido definida como 

“histórica”.  

O prédio se torna um nexo com o passado justamente na evocação da sua 

ausência, o que se percebe na exposição realizada no terreno, quando, alijado de suas 

ruínas verdadeiras, o grupo as reconstruiu metaforicamente para restituir de 

materialidade o desejo de memória empregado àquele lugar. A exposição Praia do 

Flamengo, 132 pode ser lida como um esforço de recriar esta dimensão material, 

mobilizando, justamente, sua ausência.  

Ainda no âmbito institucional do patrimônio cultural, destaca-se a participação 

do IPHAN neste processo, especialmente na figura de Mário Chagas, então técnico do 
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Departamento de Museus e Centros Culturais – DEMU50 – da instituição. A realização 

da exposição no terreno deveu-se em grande parte à sua participação e de sua equipe, 

desde a definição do formato e objeto a ser retratado até a articulação dos recursos 

financeiros que a viabilizaram.  

Posteriormente, a exposição foi montada com o nome “UNE – 70 anos de 

História e Memória” durante o 3º Encontro Nacional de Museus, realizado na cidade de 

Florianópolis – SC no ano de 2008, ocasião em que também foram montadas outras três 

exposições: “Museu da Maré”, “MST – 25 anos: Direito à Memória e à Terra” e 

“Impressões Visuais – 50 anos da comissão Fulbright no Brasil”51. O evento é definido 

como o espaço destinado a “refletir, avaliar e estabelecer diretrizes para a Política 

Nacional de Museus e para o Sistema Brasileiro de Museus.”52 Naquele ano, o tema, 

definido pelo DEMU e “adotado por todos os países da Ibero-América como lema 

orientador das comemorações em 2008 do Ano Ibero-americano de Museus e do dia 18 

de maio - Dia Internacional dos Museus”53, foi “Museus como agentes de mudanças 

sociais e desenvolvimento.”  

Esta interação com a política do IPHAN, instituição responsável pela 

preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, demonstra como os 

esforços dos militantes da UNE em recuperar o passado da instituição numa dimensão 

de direito tinham também o respaldo deste importante ator social, incorporando, assim, 

sua demanda por reparação ao conjunto do patrimônio cultural brasileiro, mesmo que 

não pelas vias oficiais da instituição dos patrimônios, como os processos de 

tombamento e salvaguarda. 

Entende-se aqui patrimônio cultural como uma categoria de pensamento cujos 

“contornos semânticos específicos”, segundo José Reginaldo Gonçalves (2009: 26), são 

impostos pela moderna sociedade ocidental, apesar de não ser uma criação específica 
                                                 
50 Futuramente, no ano de 2009, este departamento ganharia autonomia, tornando-se o Instituto Brasileiro 
de Museus – IBRAM. 
51 O Museu da Maré, cuja concretização teve também Mário Chagas como importante articulador, 
localizado no Complexo da Maré, cidade do Rio de Janeiro, foi originado de uma parceria entre o 
Ministério da Cultura e o Centro de Ações Solidárias da Maré – Ceasm. É uma das primeiras experiências 
de organização de museus em favelas, destacando-se por ser o primeiro cuja concepção, administração e 
gerência foram conduzidas pela comunidade local. Sobre o assunto, ver: Abreu e Chagas, 2007. O MST, 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST – completou 25 anos em 2009, em razão do que 
foi montada a exposição. Comissão Fulbright é um programa para intercâmbio educacional entre Brasil e 
Estados Unidos fundado em 1957, cujos 50 anos foram comemorados com exposição, que teve curadoria 
de João Kulcsár.  
52 Informações do site do evento: http://www.mbits.com.br/museuportal/modules/mastop_publish/?tac=1. 
Ver Anexo, p. 192. 
53 Idem. 
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dela, atentando à ideia de patrimônio como uma “alegoria da nação” (Gonçalves, 1996), 

cuja matriz discursiva será montada a partir do projeto de nação que seus agentes se 

empenharem, no momento, em construir.  

Além de se projetar como tal ao ter apoio da instituição responsável pela 

condução das políticas de preservação do patrimônio cultural, é a partir dos próprios 

agentes, ao articularem elementos da participação de seus antecessores em momentos 

centrais da história política do país para caracterizar a importância da instituição, tendo, 

neste momento, os atos ocorridos no prédio da Praia do Flamengo especialmente como 

pano de fundo, que esta projeção se torna evidente.  

É desta forma que Gustavo Petta, durante a Culturata, evoca a expulsão da 

entidade daquele espaço como uma dívida de toda a sociedade com a entidade e, ao 

lembrar a luta de seus antecessores, a liga diretamente à luta do “povo brasileiro”, 

mesma projeção que aparece na carta que deu início ao movimento de apoio à votação 

do Projeto de Lei 3931/2008. 

Mudados os contextos, Estado e movimento estudantil trocam de posições: se 

opõem, coadunam, se aproximam, se afastam. Mas, o prédio, ou a memória que se 

constrói acerca dele, segue carregado de significados, elaborados a partir dos usos 

conferidos ao edifício ao longo da metade final do século XX e servindo de instrumento 

para disputas políticas.  
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Considerações finais 

 

Ao cabo da pesquisa, foi possível compreender como, no esforço dos militantes 

em reconverter capital simbólico em capital político institucional, se estabeleceu o 

trabalho de escrever a história e sistematizar a memória da UNE. Isto se deu na 

articulação, especialmente, de elementos que compõem o conjunto das lutas por 

reparação política e a retórica do patrimônio cultural.  

Ao longo do trabalho, foi se mostrando necessário realizar um mapeamento das 

ações dos militantes em nome da instituição em que ficasse visível esta operação e, 

neste sentido, os empreendimentos em torno do espaço da Praia do Flamengo, 132 se 

revelaram atos que, notadamente, condensavam os elementos que se buscava elucidar – 

as práticas, agentes e léxicos mobilizados para desenvolvimento das estratégias de 

patrimonialização da UNE. 

Para tanto, foi preciso compreender quem eram os agentes autorizados a falar em 

nome da instituição e promover sua patrimonialização. Além disso, era preciso delimitar 

de que tipo era este empreendimento, principalmente, quais seus limites diante das 

outras ações que visavam manter a entidade um ator no jogo político do presente e 

explorar como e em que campos se movimentavam para realizar esta iniciativa.  

Do ponto de vista externo, a rede acionada pelos militantes da UNE era bastante 

heterogênea e envolveu as instituições do Estado responsáveis pela guarda e 

estabelecimento do patrimônio cultural brasileiro, bem como membros do corpo 

dirigente do país. Internamente, o grupo que conduziu as ações era formado, 

essencialmente, por militantes da UJS ou por pessoas próximas a ela.  

O caráter vicário (Cf. Sarlo, 2007: 90) desta memória fica evidente, ainda que 

exercido menos nos quadros da subjetividade, que Beatriz Sarlo estabelece para a 

interpretação do termo, e mais nos termos da objetividade necessária aos fazeres da 

política. Os agentes que dela se utilizam são os seus herdeiros e não os militantes que 

efetivamente viveram a violência. Através de relatos, indícios, fontes os militantes têm 

acesso ao que deve ser rememorado do passado da instituição e estabelecem, a partir do 

seu lugar atual, que os autoriza a falar e agir em nome de seus antecessores e da própria 

entidade, quais elementos deste passado devem entrar no Panteão, ou seja, devem ser 

consolidados como “a” história e “a” memória da UNE.   
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Ao longo deste trabalho, tornaram-se evidentes alguns elementos que permitem 

constatar que, decorrente do esforço em capitalizar politicamente a instituição, surge um 

processo de patrimonialização da mesma. É o que indica o envolvimento do Museu da 

República na execução do Memória do Movimento Estudantil e do DEMU – IPHAN na 

realização da exposição Praia do Flamengo, 132, para ficarmos apenas no âmbito 

institucional. 

Em conferência durante o encontro regional da seção Rio de Janeiro da 

Associação Nacional de História – Anpuh RJ – no ano de 2010, Ulpiano Bezerra de 

Meneses classificou a Bastilha; prisão francesa cuja destruição simbolizou a queda do 

Antigo Regime; a partir de sua inscrição no livro de Aubin-Louis Millin1 - escrito no 

ano de 1790, que procurava estabelecer, como o próprio nome diz, o conjunto dos 

monumentos indispensáveis para a escrita da história, geral ou particular, do “Império 

Francês” – como um “monumento pela ausência”.  

Foi sua queda que simbolizou o inicio de um novo regime e, portanto, não era 

pela edificação e sim pelo ato de tê-la destruído que aquele se tornava um monumento 

pela “liberdade” que, então, se procurava enunciar. A Bastilha não somente estava 

presente na lista, mas, era primeiro monumento do conjunto e, segundo a descrição do 

livro, ali figurava pelo “terror que inspirou sua existência e pela alegria que causou sua 

queda” (Millin, 1790), o que representa a importância que este “monumento ausente” 

desempenhou naquela sociedade.  

Ainda que não seja com alegria que se dê a rememoração e instituição do 

“prédio da UNE” como um monumento; pelo contrário, a retórica que ali se articula é a 

do sofrimento pela violência do ato; é também a destruição do edifício, que, segundo o 

argumento da entidade, se iniciou com o incêndio e culminou com sua demolição, o 

ponto fundamental de seu estabelecimento como tal. É este, também, um “monumento 

pela ausência”, mas, na medida em que sua destruição foi um ato de violência, se busca 

incorporar aquele espaço, a posteriori, à categoria do patrimônio cultural, o que autoriza 

o grupo social que se reconhece em torno daquele espaço a ser reparado pelo Estado e 

promover sua “reconstrução”, diferente da Bastilha, cuja ausência é justamente o 

elemento que simboliza a liberdade.   

                                                           
1 MILLIN, Aubin-Louis. Antiquités Nationales, ou RECUEIL DE MONUMENS Pour servir à l'Histoire 
générale et particulière de l'Empire François , tels que Tombeaux , Inscriptions , Statues ,  
Vitraux, Fresques, etc. ; tirés des Abbayes, Monastères, Châteaux et autres lieux devenus Domaines 
Nationaux. Paris: Editor M. Drouhin, 1790. 
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Mesmo tendo sido destruído, o prédio da Praia do Flamengo continuou 

funcionando como um “nexo” (Cf. Gonçalves, 1996) entre passado e presente dos 

setores do movimento estudantil que com a entidade se identificam. A destruição do 

prédio, em vez de romper completamente as correias de transmissão entre os 

acontecimentos passados e o presente do movimento estudantil, as fortaleceu quando 

pôde ser, após o fim do regime militar, recuperada e servido de mote na transformação 

da UNE em um objeto da preservação do patrimônio cultural. 

Chama atenção o recurso feito à categoria “patrimônio cultural”, encontrado no 

PL 3931/2008, ainda que nem a entidade nem o prédio tenham passado pelos 

procedimentos legais que as poderiam definir como tal. Especialmente, é importante 

perceber o estatuto que a categoria “patrimônio cultural” assume, sendo utilizada como 

atributo para conferir importância ao elemento a que se aplicou, no caso, à UNE. O uso 

da memória e do patrimônio cultural aqui se configura como uma estratégia do presente, 

mas que busca, também, elaborar um projeto de futuro para a instituição. É um processo 

de longo prazo em que a instituição busca sua permanência.  

É a partir do par experiência/expectativa que o uso da memória e dos elementos 

do patrimônio cultural para reelaborar a apresentação da UNE no espaço público deve 

ser entendido, na medida em que o faz “mostrando e produzindo a relação interna entre 

passado e futuro, entre hoje e amanhã.” (Koselleck, 2006: 308) Se foi na experiência 

passada da instituição que se produziram os elementos que, hoje, seus militantes são 

capazes de articular, é na expectativa de que a memória pode ser utilizada com êxito no 

jogo político, apontando para a construção de algo novo no futuro da instituição, que se 

criaram as “condições de possibilidades” (Koselleck, 2006) para estas ações serem 

desenvolvidas. 

Em 24 de junho de 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o 

Projeto de Lei 3931, de 11 de agosto de 2008, reconhecendo, então, de fato, a 

responsabilidade do Estado na destruição da sede da UNE. As providências para 

efetivar a reparação foram imediatamente estabelecidas: será criada uma comissão para 

definir o valor da indenização; cujo recurso, porém, no total de 30 milhões de reais, já 

foi alocado no orçamento do Ministério da Justiça, conforme dispõe a Lei 12.169 de 29 

de dezembro de 2009; e as formas de pagamento da dívida. 

 Assim, este trabalho termina onde um novo processo se inicia. Agora, munidos 

do projeto arquitetônico, das prerrogativas legais (posse e propriedade do terreno já são 
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legalmente da UNE) e dos recursos financeiros necessários, os militantes da UNE 

podem construir o novo prédio na Praia do Flamengo, 132, restituindo, agora não mais 

metaforicamente, a materialidade do lugar perdida com a demolição.  

Este é um processo de longo prazo. Cabe agora acompanhar e entender de que 

maneira os militantes procederão, quais caminhos tomarão no cotidiano da utilização 

daquele espaço e, principalmente, quais usos darão ao local. O Memória do Movimento 

Estudantil foi organizado como um embrião do Centro de Estudos da UNE a ser 

estabelecido na Praia do Flamengo, 132. Agora que este novo momento se aproxima, de 

que forma se dará a interação dos dois projetos – a construção do novo prédio e a 

sistematização da memória da entidade – são perguntas para os tempos que virão, para 

se desenvolverem em pesquisas futuras. 
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Nome Movimento Período de militância Estado Partido/força política Atuação Continuou a vida política? Se sim, qual partido atual? OBS

Adriano Diogo Secundarista/Universitário

1963-1964 - secundarista                    

1969-1973 - universitário São Paulo ALN CA Geologia USP/Grupo de Teatro da Politécnica Sim PT Cursou Geologia

Aldo Rebelo Secundarista/Universitário

década de 60 - secundarista                       

1975-1985 - universitário Alagoas PCdoB Presidente da UNE (1980-1981) Sim PCdoB Cursou Direito

Alfredo Sirkis Secundarista 1967-1971 Rio de Janeiro VPR Diretor da AMES Sim PV

Almino Afonso Secundarista/Universitário

1948-1949 - secundarista 1949-

1952 - universitário Amazonas

Diretor do CA XI de agosto (Direito - USP); Presidente da 

UEE-SP (1953) Sim PTB Cursou Direito

Amancio Paulino Universitário 1975 Rio de Janeiro PCB

Presidente CA Medicina UFRJ (1975); Presidente da UEE-

RJ (1979) Não # Cursou Medicina

Antonio Carlos da Fontoura Cultura 1962-1964 Rio de Janeiro # Núcleo de Dramaturgia CPC Não #

Antônio Carlos Peixoto Universitário 1958 Rio de Janeiro PCB # Sim #

Antônio Serra Universitário 1964-1969 Rio de Janeiro AP Diretor do CACO Não # Estudou Direito e Filosofia
Apolinário Rebelo Secundarista 1977-1984 Alagoas PCdoB Presidente da UBES Sim PCdoB

Arnaldo Jabor Cultura 1961-1963 Rio de Janeiro # Diretor do jornal Metropolitano e da revista Movimento Não # Estudou Direito

Arthur Poerner Universitário (jornalista) 1964-1970 Rio de Janeiro # # Não # Estudou Direito (FND)

Bernardo Joffily Secundarista 1967-1970 Rio de Janeiro ? Vice-presidente da UBES (1968) Sim PCdoB Estudou Direito

Cacá Diegues Universitário/cultura 1959-1964 Rio de Janeiro #

Presidente CAEL (Direito - Puc), redator-chefe do 

Metropolitano, participou do CPC Não # Estudou Direito

Carlos Estevam Martins Cultura 1961-1964 Rio de Janeiro # Diretor do CPC Não #

Carlos Lyra Cultura final dos anos 50 - 1964 Rio de Janeiro # Diretor do CPC Não #

Cesar Maia Universitário 1965-1968 Minas Gerais PCB Diretório acadêmico - Escola de Minas/Ouro Preto sim DEM Cursou Engenharia de Minas

Clara Araújo Universitário 1977 - 1981 Bahia Viração Presidente da UNE (1981) sim PCdoB Cursou Ciências Sociais

Cláudio Fonteles Secundarista/Universitário

1962-1965 (Secundarista)         

1965-1969 (universitário) Distrito Federal AP

Militou no Elefante Branco (secunda) e na UnB 

(universitário) Não # Estudou Direito

Cláudio Langone Universitário 1984-1991 Rio Grande do Sul PT Presidente da UNE (1989-1991) Sim PT

Comba Porto Universitário 1967-1975 Rio de Janeiro PCB Militou no CACO Não # Estudou Direito

Daniel Aarão Reis Secundarista/Universitário

1963-1965 (secundarista)        

1965-1968 (universitário)

Distrito Federal/ 

Rio de Janeiro MR-8

Militou no Elefante Branco (secunda) e no CACO 

(universitário) Sim PT Cursou Direito

Darlan Montenegro Secundarista/Universitário

1988 - 1990 (secundarista)                 

1990 - 1993 (universitário) Rio de Janeiro PT (DS) Diretor de políticas educacionais da UNE ?

Dyneas Aguiar Secundarista 1940/1950 São Paulo UJCatólica Presidente da Uesp (1951); Presidente da UPES (1952) Sim PCB

Edson Vidigal Secundarista/Universitário

1958 - (secundarista)        1979 - 

universitário              

Maranhão/ Distrito 

Federal ? vice-presidente da UMaranhenseE Não # Estudou Direito

Elyseo Medeiros Secundarista/ Universitário

1958 - secundarista                    

1962 - Universitário Rio de Janeiro PCB

Presidente do CACO, fundador da distribuidora de livros 

e discos do CPC ? ? Estudou Direito

Felipe Chiarelo Universitário 1992 - 2001 São Paulo Nenhuma Presidente da ANPG Não #

Felipe Maia Secundarista/ Universitário

1991-1994 (secundarista)        

1995 - 2003 (universitário) São Paulo UJS Presidente da UNE (2001-2003) Sim PCdoB Cursou Ciências Sociais

Fernando Barros Secundarista/ Universitário

1961 - ? (secundarista)              

1962 - ? (universitário)

Paraná/Rio de 

Janeiro Presidente do CACO Sim PMDB Cursou Direito

Fernando Gasparian Universitário 1948-1952 São Paulo # Presidente da UEE-SP (1951) Sim PSB

Fernando Gusmão Universitário 1988-1995 Pernambuco UJS Presidente da UNE (1993-1995) Sim PCdoB
Fernando Pamplona Universitário 1945-? Rio de Janeiro PSB Presidente do DA de Belas Artes Não # Cursou Belas Artes

Fernando Pedreira Secundarista/Universitário

1945 - Secundarista                    

1946-1950 - Universitário Rio de Janeiro Presidente do CACO Cursou Direito

Fernando Sant'Anna Secundarista/Universitário

1933 - Secundarista                    

1940-1944 - Universitário Bahia PCB Presidente da UEB; Vice-presidente da UNE (1940) Sim, até 1964 PCB Cursou Direito

Ferreira Gullar Cultura 1961-1964 Rio de Janeiro PCB Diretor do CPC Não #

Franklin Martins Secundarista/Universitário

1960-1964 - secundarista           

1967-1969 - universitário         

Espírito Santo / Rio 

de Janeiro

PCB/Dissidência da 

Guanabara vice-presidente da UME Não #

Gabriel Perfeito Universitário (PET) 1998-? Brasília # # Não #

Genival Barbosa Secundarista/Universitário

1941-1946 - secundarista         

1946-1947 - universitário

Paraíba / 

Pernambuco PSB Presidente da UNE (1947)

Geraldo Siqueira Filho Universitário 1970-1977 São Paulo Refazendo Presidente Centro Acadêmico Gerografia USP Sim MDB/PT

Gianfrancesco Guarnieri Secundarista 1952-1958

Rio de Janeiro / 

São Paulo PCB Presidente da AMES Não #

Gisela Mendonça Universitário 1982-1987 Minas Gerais PCdoB Presidente da UNE Sim PCdoB

Gustavo Petta Secundarista/ Universitário

1997-1999 - secundarista         

1999-2007 - universitário São Paulo UJS Presidente da UNE (2003-2007 Sim PCdoB

Helga Hoffman Secundarista 1955-1956 São Paulo

Independente/ 

UJComunista 

("membro informal"0 Presidente da UNES (1956) Não #
Irum Sant'anna Universitário 1934-1938 Rio de Janeiro ANL/PCB Diretor da UNE Sim PCB
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Jacob Gorender Especial # # # # # # Estudou Direito. Não militou no ME

Javier Alfaia Universitário 1977-1982 Bahia Viração Presidente da UNE Sim PCdoB

Jean-Marc von der Weid Secundarista/Universitário

1962-1963 - Secundarista         

1964-1971 - Universitário Rio de Janeiro AP Presidente da UNE (1969 - 1971) Não #

João Manuel Conrado Ribeiro Universitário 1953-1960 São Paulo JUC Presidente da UNE (1959) Não # Estudou Direito e Filosofia

João Pessoa de Albuquerque Secundarista/ Universitário

1947 - Secundarista                 

1949-1954 - Universitário São Paulo

Independente (ligado 

à UDN) Presidente da UEE-MG; Presidente da UNE (1953) Sim Partido Libertador Estudou Direito - não-esquerdista

José Batista de Oliveira Jr Universitário 1952-1957 Rio de Janeiro JEC Presidente da UNE (1956) Não #

Cursou Direito; Teve uma rápida passagem 

pelo PSB após sair da UNE

José Dirceu Universitário 1965-1968 São Paulo

Dissidência de São 

Paulo Presidente da UEE-SP (1967) Sim PT Cursou Direito

José Frejat Universitário 1947-1950 Rio de Janeiro

Independente (ligado 

ao PSB) Presidente da UNE (1950) Sim MDB/ PMDB / PSB/ PSDB Cursou Direito - FND

José Genoíno Universitário 1967-1970 Ceará PCdoB Diretor da UNE Sim PT Cursou Direito e Filosofia

José Gomes Talarico

Secundarista/Desporto 

Universitário

1929-1930 - Secundarista          

1937-1940 - CBDU        São Paulo Presidente da CBDU Sim PTB

José Gregori Universitário 1952-1962 São Paulo

Independente (ligado 

às alas esquerdistas) # Sim PSDB Foi Ministro da Justiça do governo FHC
José Luiz Guedes Universitário 1960(?)-1968 Minas Gerais JEC/AP Presidente da UNE (1966-1968) Sim

José Serra Universitário 1961-1964 São Paulo AP Presidente da UNE (1963-1964) Sim PSDB

Juca Ferreira Secundarista 1966-1968 Bahia PCB Presidente da UBES (1968) Sim

Exerceu o mandato por pouco tempo devido 

a decretação do AI-5; Ministro da Cultura do 

governo Lula

Juliano Corbelini Secundarista/ Universitário

1985-1986 - Secundarista         

1986-1989 - Universitário Rio Grande do Sul PT Presidente da UNE (1988-1989) Sim PT

Lindberg Farias Universitário 1987(?) - 1993 Paraíba PCdoB Presidente da UNE (1991-1993 Sim PCdoB/PSTU/PT
Lúcio Abreu Secundarista 1942-1952 Pará ? Presidente da UBES (1950-1952) ? ?

Luís Raul Machado Secundarista/Universitário

1962-1964 - Secundarista         

1966-1968 - Universitário Rio de Janeiro Diretor da UNE (1967-1968) Não #

Luís Tenório Universitário 1961-1967 Rio de Janeiro Presidente do CA da UEG Sim PT

Luiz Mariano Universitário 1975-1982 Rio de Janeiro MR-8 Vice-presidente da UNE (1980) Sim PMDB / PCB

Marcelo Brito da Silva Secundarista 1996-2005 Bahia UJS Presidente da UBES Sim PCdoB
Marcelo Cerqueira Universitário 1960-1964 Rio de Janeiro PCB Vice-presidente da UNE (1963) Sim PCB Estudou Direito

Marco Maciel Universitário 1959-1963 Pernambuco # Presidente da UEP (1962) Sim PFL

Estudou Direito; Foi governador de 

Pernambuco (1979-1982) e vice de FHC (1995-

2003)

Marcos Heusi Universitário 1956-1958 Santa Catarina JUC Presidente da UNE (1957) Sim PTB/MDB Cursou Direito

Maria Augusta Carneiro Ribeiro Secundarista/ Universitário

1961-1964 - Secundarista       

1967-1969 - Universitária Rio de Janeiro

Juventude Estudantil 

Católica/Dissidência 

da Guanabara Vice-presidente do CACO Sim PT

Maria Augusta Tibiriçá Especial # # # # # #
Maria Rosa Monteiro Especial # # # # # #

Mauro Panzera Secundarista 1989-1993 Pará PCdoB Coordenador Geral da UBES (1991-1993) Sim PCdoB

Milton Coelho da Graça Universitário 1954-1960 Rio de Janeiro PCB Diretor da revista Movimento Não # Cursou Direito

Norton Guimarães Universitário 1968-1969 Brasília # # Não #

Patrícia de Angelis Universitário 1986-1990 Rio Grande do Sul PCdoB Presidente da UNE (1989-1991) Não #

Paulo de Tarso Venceslau Secundarista/Universitário 1965 - 1969 São Paulo Independente/ ALN diretor do Centro Acadêmico da Economia da USP Sim - até 1997 PT Foi diretor do jornal VersusI

Pedro Simon Universitário 1956-1959 Rio Grande do Sul Sim pmdb

Raymundo Eirado Universitário 1956-1959 Bahia

Independente (se 

define como 

"nacionalista") Presidente da UNE (1958) Não #

Renildo Calheiros Universitário 1979-1985 Pernambuco PCdoB Presidente da UNE (1984) Sim PCdoB

Ricardo Capelli Universitário 1991-1999 Rio de Janeiro PCdoB Presidente da UNE (1997-1999) Sim PCdoB

Roberto Amaral Universitário 1960-1962 Ceará PCB Vice-presidente da UNE (1961) Sim PSB

Cursou Direito; foi Ministro da C&T no 

governo Lula

Ruy Cezar Costa Silva Universitário 1978-1982 Bahia Viração Presidente da UNE(1979-1980) Não #

Sepúlveda Pertence Universitário 1956-1961 Minas Gerais

Independente 

(próximo ao PCB) Vice-presidente da UNE (1959) Não #

Vladmir Palmeira Universitário 1964-1968 Rio de Janeiro

Dissidência da 

Guanabara Presidente da UME (1968?) sim PT

Depoimentos - Memória do Movimento Estudantil
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Logotipo – projeto Memória do Movimento Estudantil. 
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Figura 1

Exposição Praia do Flamengo, 132.

Desenhos da estrutura metálica.
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Figura 2
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Figura 3
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Exposição Praia do Flamengo, 132 

Banners 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10 
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Figura 11 
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Figura 12 
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Figura 13 
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Figura 14 
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Figura 15 
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Figura 16 
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Figura 17 
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Figura 18 
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Figura 19 
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Figura 20 
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Programação paralela do 3º Fórum Nacional de Museus  

(Santa Catarina, julho de 2008) 
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