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INTRODUÇÃO  

 

Entende-se por Movimento Estudantil (ME), um movimento social que 

no âmbito da educação é composto exclusivamente por estudantes, sendo estes 

organizados em dois grandes grupos, a UNE - União Nacional dos Estudantes - 

entidade de representação dos estudantes universitários e a UBES - União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas - entidade de representação dos 

estudantes do ensino fundamental e médio. Segundo Gohn (2011), estes 

movimentos realizam diagnósticos sobre a realidade social, constroem propostas e 

ações coletivas, e atuam em redes buscando agir na resistência à exclusão e lutam 

pela inclusão social. Dentro desses, a UNE dialoga com os Centros Acadêmicos 

(C.A) e Diretórios Acadêmicos (D.A), entidades máxima de representação dos 

alunos de um determinado curso de graduação e a UBES dialoga com o Grêmio 

Estudantil que representa todos os alunos de uma determinada escola. 

De acordo com Araujo (2007) e Poerner (2004), a origem do Movimento 

Estudantil ocorreu em 1901 com a criação da Federação dos Estudantes Brasileiros 

(FEB) e somente na década de 30 o Movimento Estudantil cria uma entidade 

representativa, denominada União Nacional dos Estudantes (UNE). 

Ao percorrer a história da participação política dos estudantes no Brasil 

observam-se oscilações no ME, apresentando momentos de intensa participação, 

como em 1960, período de ditadura militar no país, onde se posicionavam contra 

as ideologias impostas pelo governo e estavam ativamente presentes nas 

manifestações culturais, contextualizando a década considerada marco da 

identidade do protagonismo estudantil e de grandes mudanças na sociedade 

brasileira. Em contrapartida ocorreram momentos de reconstrução do próprio 

movimento, conforme mencionado por Santos (2009), em meio ao cenário de 

repressão na década de 70, os estudantes começaram a se reorganizar em torno 

dos Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos iniciando novas estratégias. Esta 

reorganização deu origem aos Encontros Nacionais de Estudantes; e nesta época 

também, começaram a ser criadas as Executivas dos Estudantes, pois a UNE 

burocratizou-se e com isso afastou-se das pautas do ME. Entretanto, vale ressaltar 

que desde o período colonial encontra-se a participação de estudantes 

reivindicando melhorias na sociedade, como por exemplo, a luta contra a invasão 
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de mais de mil soldados franceses no Rio de Janeiro. (POERNER, 2004). Na tabela 

abaixo foram reunidos os principais marcos e participações políticas do Movimento 

Estudantil entre os anos de 1901 a 2016: 

Quadro 1. Marcos históricos do Movimento Estudantil. 

Marcos Históricos do Movimento Estudantil 

1901 Criação da Federação dos 

Estudantes Brasileiros (FEB) 

1979 Congresso ME Salvador – 

Refundação da UNE 

1937 Criação da UNE 1984 Participação na campanha das 

“Diretas Já” 

1942 Passeatas contra o nazi- fascismo 

(UNE). 

2012 

 

Defesa 10% do PIB para a 

educação 

1947-

1950 

Defesa do Patrimônio territorial e 

economia do Brasil 

Campanha “O Petróleo é nosso” 

2013 Manifestação contra o aumento da 

tarifa do ônibus e em defesa da 

desmilitarização da PM; 

Ocupações nas universidades e 

Lançamento da Comissão da 

Verdade dos Estudantes. 

1966 

 

Setembro: Dia Nacional da luta 

contra Ditadura (Setembrada). 

2015 Luta dos estudantes pelo Programa 

de Bolsa Permanência; 

Posicionamento do ME contra 

aprovação da Lei 4.330 e PEC 171; 

e Ocupação de várias escolas 

contra a reorganização escolar no 

estado de São Paulo. 

1968 “Passeatas dos Cem Mil” 

XXX Congresso de Ibiúna – Marco 

final do confronto de ideologias 

dentro da UNE. 

2016 Manifesto em favor da democracia; 

Ocupação de Universidades e 

escolas; CPI da Merenda em São 

Paulo. 

1970 Organizações em C.A’s e D.A’s  
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No que diz respeito ao Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional 

(METO), a primeira organização dos estudantes foi através da Executiva Nacional 

de Universitários de Reabilitação (ENUR), composta por estudantes dos cursos de 

Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Com o objetivo de unir os 

estudantes e os movimentos, visto o contexto do período de ditadura militar, em 

1985 foi realizado o último encontro denominado ENUR, pois a diversificação das 

profissões necessitou de encontros separados, conforme divulgado pela ENEFI. 

(EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA).  

De acordo com as publicações estudadas não constatou-se encontros 

relacionados ao METO durante o período de 11 anos (1986-1997), retomando suas 

atividades com o I Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional 

(ENETO) desenvolveu-se em 1998, na Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), tendo grande importância para o METO. Este evento continuou a ser 

organizado, sendo que, em 1999 foi realizado em São Paulo; 2001 em Campinas 

e 2002 em Belo Horizonte; surgindo nesse momento a necessidade da organização 

nacional, criando a União Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 

(UNETO).  Já em 2003, com o evento em Belém, cria-se a ideia da Executiva 

Nacional dos Estudantes e em 2004, em Salvador, a Executiva Nacional dos 

Estudantes de Terapia Ocupacional (ExNETO) é fundada. (CADERNO DE 

TEXTOS DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE TERAPIA 

OCUPACIONAL, 2015). 

De acordo com o Estatuto da Executiva Nacional dos Estudantes de 

Terapia Ocupacional, documento que regulamenta a entidade, a ExNETO é a 

entidade de representação estudantil de Terapia Ocupacional no Brasil. Tem como 

responsabilidade a integração e articulação com estudantes do curso, através dos 

Centros e ou Diretórios Acadêmicos; para discutir, auxiliar e compreender os 

posicionamentos dos estudantes sobre os mais variados assuntos, realizar ações 

locais do METO e representá-los em espaços nacionais e regionais. Está 

organizada em Coordenação Nacional, sendo esse o órgão administrativo máximo 

da ExNETO, que é composta no mínimo por 15 alunos provindo, de três regionais 

distintas. Compete a coordenação nacional realizar trabalho de articulação com as 

regionais, promover formação política, responsabilizar-se pelas relações externas 
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e representações. E, às Coordenações Regionais, (sendo seis regionais; sul, 

sudeste I, sudeste II, nordeste, norte e centro-oeste), tem por competência 

promover a comunicação entre o C.A ou D.A. Essa organização tem por objetivo 

abranger todos os territórios considerando sua singularidade, diferentes lutas e 

desafios. 

De acordo com Caderno de Textos do XIV Encontro Nacional de 

Estudantes de Terapia Ocupacional (2015), a EXNETO tem como bandeiras de luta 

e defesa: 

● Educação: lutando para que todos tenham acesso à educação de qualidade, 

focando a formação do estudante de Terapia Ocupacional;  

● Movimentos Sociais: em desacordo com qualquer tipo de criminalização dos 

movimentos; 

● Saúde: defendendo o conceito ampliado de saúde, sendo ela um direito de 

todos e dever do Estado, orientando o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) de acordo com seus princípios e contrapondo todas as formas 

de privatização dos serviços de saúde; 

● Terapia Ocupacional: discutindo a formação acadêmica, representações,e 

atuação dos profissionais e suas repercussões na sociedade.  

 

Conforme divulgado pelo site da União Nacional dos Estudantes, 

atualmente, a entidade defende as seguintes bandeiras de luta: 

 

● “Educação Não é Mercadoria“ que pede a redução do reajuste da 

mensalidade das universidades particulares; 

● “Quem Entrou Quer Ficar“ que defende a expansão da assistência 

estudantil;  

● Democratização dos meios de comunicação;  

● Direito ao passe livre nos transportes;  

● Fim do extermínio da população jovem negra;   

● Preservação ao meio ambiente;  

● Protagonismo positivo do Brasil; 

● Segurança pública; 

● Software livre. 

http://www.une.org.br/material_2/educacao-nao-e-mercadoria/
http://www.une.org.br/site/wp-content/uploads/2014/12/UNE_FOLDER_Assistencia-Estudantil_2.pdf
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Nesse sentido, o ME aborda temas e problemáticas sociais de 

determinado momento histórico, se posicionando e propondo discussões, ações e 

lutas acerca do mesmo. No que se refere ao METO, o Caderno de Textos do XIV 

Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional (2015, p. 4) aponta que: 

A ExNETO encampou e continua encampando lutas a favor da educação 
e saúde pública, gratuita, democrática e de qualidade, além de condições 
materiais que homens e mulheres tenham uma vida digna e justa, por meio 
de discussões, campanhas, ocupações e atos públicos, fazendo isso junto 
ao coletivo de estudantes de T.O., de outros estudantes, trabalhadores e 
mais pessoas que sonham e se movimentam para dizer não as injustiças 
que acontecem em nossa sociedade e se propõem a modificá-la. 
(Mercedes Queiroz Zuliani, terapeuta ocupacional e ex-militante da 
ExNETO). 
 

Estas discussões das problemáticas sociais influenciam na formação do 

estudante de Terapia Ocupacional, colaborando com a sua identidade profissional 

e posteriormente em sua atuação. De acordo com a descrição da Associação 

Americana de Terapia Ocupacional (AOTA, 2015) os terapeutas ocupacionais 

devem estar preocupados com os aspectos éticos, morais e cívicos dos ambientes 

e contextos dos clientes, considerando como esses aspectos podem afetar a 

conduta no atendimento e o resultado da intervenção terapêutica ocupacional.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como tema: As colaborações do 

Movimento Estudantil de Terapia ocupacional na identidade do Terapeuta 

Ocupacional, considerando os temas discutidos pelo Movimento Estudantil de 

Terapia Ocupacional (METO) no período de 2000 a 2016. 

Ao nos envolvermos com o Movimento Estudantil participando 

ativamente da Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 

(ExNETO) e da Regional Sudeste 1 na gestão de 2015, do Centro Acadêmico de 

Terapia Ocupacional da PUC - Campinas (CATO - PUC) nos anos de 2014, 2015 

e 2016 e da Comissão Organizadora do ENETO 2016, observamos a falta de 

pesquisa e divulgação desta temática nas bases de dados analisadas. Esse tema 

possui grandes potencialidades de espaços construtivos de reflexão e criação da 

identidade atual da profissão. Esta pesquisa possibilitará analisar o atual ME de 

Terapia Ocupacional e, identificar as contribuições do mesmo, na identidade 

profissional dos estudantes, futuros terapeutas ocupacionais. 
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Portanto, o presente trabalho estudou o ME de Terapia Ocupacional com 

o objetivo de analisar suas contribuições para a identidade profissional do 

Terapeuta Ocupacional. Partindo da seguinte pergunta: Como o Movimento 

Estudantil de Terapia Ocupacional impacta na construção da identidade 

profissional? 

Assim, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de natureza exploratória, 

utilizando abordagem qualitativa para refletir e analisar as discussões que passam 

pela identidade profissional, a formação profissional e o Movimento Estudantil de 

Terapia Ocupacional e identificar a interface com a Terapia Ocupacional.  

Em relação à estrutura do trabalho, o primeiro capítulo irá abordar a 

História do Movimento Estudantil desde o Brasil colônia até o período do fim desse 

trabalho, início de novembro de 2016, bem como a trajetória histórica do Movimento 

Estudantil de Terapia Ocupacional, levantando as informações e conteúdos 

bibliográficos existentes. Após esta contextualização, serão apresentados os 

objetivos, a metodologia e posteriormente os resultados do trabalho obtidos a partir 

das publicações analisadas. Por fim, as considerações finais abordam a trajetória 

histórica do Movimento Estudantil até a atualidade, evidenciando as lutas e 

conquistas que colaboraram com o desenvolvimento do país. Com enfoque no 

Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional realizamos considerações a partir 

das análises dos cronogramas dos Encontros Nacionais de Estudantes de Terapia 

Ocupacional, que encontram-se em anexo, e análise dos Estatutos dos Centros 

Acadêmicos de Terapia Ocupacional que demonstram as contribuições do 

movimento na construção da identidade profissional. 
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2 HISTÓRIA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL 

O Movimento Estudantil no Brasil adquire um caráter organizado e 

centralizado a partir da criação da União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1937, 

porém, percorrendo a história deste importante movimento social encontra-se nas 

publicações, a participação política dos estudantes em diversos acontecimentos 

desde o período que o Brasil era colônia - época compreendida entre a chegada 

dos portugueses ao Brasil em 1500 até a independência brasileira no ano de 1822. 

Assim, neste primeiro capítulo será abordado a história do ME, iniciando pelo 

período supracitado, historiado principalmente pelo autor Arthur Poerner (2004). 

 

2.1 ME: Brasil Colônia 

A primeira atuação política dos estudantes deu-se no início dos anos 

1700, conforme assinalado por Poerner (2004, p.54): 

A primeira manifestação estudantil registrada pela história brasileira 
ocorre ainda no período colonial, em 1710, quando da invasão que mais 
de mil soldados franceses sob o comando de Jean- François Duclerc1 

empreedem no Rio de Janeiro.  

Este autor explana ainda que, esta manifestação contou com 

aproximadamente quatrocentos ou quinhentos estudantes dos conventos e 

colégios religiosos. O ataque aos franceses foi realizado com arma branca, 

portando poucas espingardas e por esse motivo aconteceu rapidamente para que 

os invasores não conseguissem reagir. Conforme planejado, o ataque fez com os 

invasores não resistissem, resultando em refúgio.  

Outro importante fato que contou com ações de estudantes foi à luta pela 

independência brasileira. Esta teve início através do universitário brasileiro Joaquim 

Alves de Maia, morador de Montpellier na França, no ano de 1786. Cabe ressaltar 

que nesta época não existia universidade no Brasil, os jovens que pretendiam 

                                                           

1Jean- François Duclerc: Armador, corsário (ao contrário do pirata, do ponto de vista do direito 

internacional, era um combatente regular que invadiam os navios inimigos, a quem o governo dava 

uma carta de corso, o qual reservava parte do saque para o tesouro real.) e oficial da marinha 

francesa, tentou conquistar o Rio de Janeiro no início do século XVIII. Assim, apresentou-se (1710) 

ao rei Luís XIV com a justificativa de conseguir recursos para financiar às guerras pela sucessão da 

Espanha, onde calculava encontrar ouro proveniente de Minas Gerais. 
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estudar e tinham condições, isto é, pertencia a classe nobre, iam para as 

universidades europeias. Joaquim Alves Maia enviou uma carta a Thomas 

Jefferson - embaixador dos Estados Unidos na França - relatando o estado em que 

o Brasil se encontrava e pedindo ajuda de alguma potência como o E.U.A, que tinha 

conseguido sua independência, para a libertação do Brasil dos portugueses. 

(POERNER, 2004). 

O Embaixador dos EUA se interessou e até se encontrou com o 

estudante, mas respondeu que não poderia colaborar com a independência do 

Brasil e lutar contra Portugal, porque tinha acabado de fechar um acordo comercial 

com esse país.  No entanto, sua luta não chegou ao fim. Joaquim Alves Maia 

continuou mantendo contato com outros estudantes brasileiros que também 

moravam no exterior. (POERNER, 2004).  

A luta pela independência brasileira seguiu-se com a contribuição do 

estudante mineiro José Álvares Maciel, que estudou em Coimbra, e ao terminar 

seus estudos voltou para Minas Gerais. A partir de algumas colocações feitas a 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, explanou como o Brasil ainda estava 

sob o domínio português: 

Maciel estimulou, abrindo, na mente do herói popular, perspectivas de 
apoio exterior, pelo menos no plano moral, pois, segundo ele, como já 
vimos, a Europa não entendia a sujeição a que ainda estava reduzido o 
Brasil. Maciel, como jovem que tivera acesso ao ensino universitário, 
inexistente no país, procurou conscientizar e imprimir um cunho ideológico 
e científico à revolta de Tiradentes, que, por sua vez, não tinha acesso 
sequer às obras que continham as doutrinas e concepções sócio-políticas 
então emergentes [...] (POERNER, 2004, p. 58). 
 

 Neste período então, começaram a discutir e pensar ações para 

organizar a Inconfidência Mineira2. A organização desta revolta deu-se em Vila Rica 

                                                           
2 Inconfidência Mineira: Um dos mais importantes movimentos da história do Brasil. Minas Gerais 

era explorada por Portugal e tornou-se a grande capitania de riqueza com a descoberta de jazidas 

de ouro. Porém, ocorreu aumento dos tributos e criação de decretos que impossibilitavam o 

desenvolvimento industrial brasileiro, penalizando duramente os devedores. Insatisfeitos com a 

organização exploratória de Portugal, influentes de lideranças organizavam o processo de 

independência, representando a luta do povo brasileiro contra o domínio português, marcada pela 

morte de Tiradentes. (ALMEIDA, 2000). 
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(atual Ouro Preto - MG) com a presença do estudante José Álvares Maciel, 

Tiradentes, Padre Carlos Correia de Toledo e Melo e do Coronel Francisco de 

Paula Freire de Andrade, sendo o universitário José Álvares Maciel, o ideólogo do 

movimento. Entretanto, eles não foram os únicos, segundo Almeida (2000), a 

Inconfidência Mineira teve 24 pessoas envolvidas, dentre eles: médicos, 

advogados, oficiais da tropa paga da Capitania de Minas e proprietários de 

escravos. Estes tinham um objetivo em comum: a libertação do Brasil do domínio 

português, porém apresentavam interesses distintos.  

Nas discussões que antecederam a revolta, eles procuraram planejar 

algumas situações pós-revolta, como por exemplo, o que fariam com os escravos, 

e pode-se dizer que tiveram posicionamentos diferentes do que possivelmente se 

espera de um estudante, poeta ou padre. (POERNER, 2004). 

Como descrito, constata-se que os estudantes não passaram este 

período sem contribuir com a sociedade. Eles tornaram-se o meio de comunicação, 

a “ponte” que trouxe do exterior ideias de cunho ideológico diferente. Poerner 

(2004) aponta que a participação estudantil pautava - se na ideologia iluminista e 

também, que estes foram os responsáveis por difundir as ideias de Voltaire, 

Rousseau e Montesquieu. No país as propagações destes ideais resultaram em 

1808 na fundação dos cursos superiores tão sonhados por eles. Em 1808 foram 

inaugurados cursos de Medicina (anatomia e cirúrgica) criados por D. João VI, em 

Salvador e no Rio de Janeiro. Em 1827, Olinda e São Paulo se tornaram sedes dos 

primeiros cursos jurídicos. 

 

 2.2 Sobre o ME no Brasil Império (1822- 1889) 

A fase Imperial do Brasil teve início em 1822 com a independência 

brasileira e finalizou no ano de 1889 com a proclamação da República no dia 15 de 

novembro. Neste período, o território brasileiro foi governado por dois imperadores: 

D. Pedro I e D. Pedro II. Após a promulgação da Constituição de 1824, o governo 

definiu-se como Monárquico, isto é, pertencia à nobreza, e o reinado era sucedido 

a próxima geração, mas sem haver uma “aristocracia de sangue”, ou seja, o 

imperador concedia títulos a nobreza, porém eles não eram hereditários. O poder 

legislativo foi dividido em Câmara e Senado, porém só tinha o direito de votar a 

pessoa que atendia aos requisitos necessários (renda mínima de cem mil réis, 
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idade acima de 25 anos, homem). Os candidatos a eleitores que atendiam a estes 

requisitos formavam um corpo eleitoral para eleger um deputado e para votar; na 

segunda etapa precisava ter renda num valor maior que anteriormente e pertencer 

a igreja católica (religião oficial da época), devido a estas condições o voto era 

denominado indireto e censitário. (FAUSTO, 2012). 

As principais lutas estudantis desta época estavam voltadas para a 

abolição da escravatura e as reivindicações pela república, em contraposição ao 

governo onde só a nobreza tinha direitos. A partir dos anos 1840 e 1850 os 

estudantes iniciaram as fundações, associações com um carácter intelectual, tais 

como: Sociedade Epicurea, Ensaio Filosófico Paulistano, o Ateneu Paulistano, a 

Arcádia Paulistana, a Associação Culto à Ciência e o Instituto Acadêmico. Em 1852, 

foi fundada a associação estudantil “Sociedade Dois de Julho” destinada a alforriar 

os escravos; criada por um grupo de estudantes da Faculdade de Medicina da 

Bahia e entre outros. Poerner (2004), ainda afirma que estes tiveram participação 

ativa na Revolta do Vintém3 em 1880, quando o preço da passagem dos bondes 

aumentaram um “vintém”. A luta pela república foi simultânea a campanha 

abolicionista, no entanto muitos estudantes focavam na campanha republicana por 

considerar que a abolição dos escravos seria uma consequência automática da 

República. Com esses posicionamentos os estudantes sofreram repressões, como 

por exemplo, a dissolução de um comício político estudantil pela cavalaria.  

 

2.3 Brasil República (1889 - 1930) 

Conquistado o governo republicano, o Brasil passou a ter organização 

sociopolítica diferente, a partir da proclamação da República em 1989. O período 

compreendido entre 1889-1930 foi denominado Primeira República.  

De acordo com Fausto (2012), o Brasil tornou-se República Federativa 

Liberal a partir da nova Constituição de 1891, esta inspirada no modelo norte-

americano. Com isto, nesta forma de governo o país sofreu alterações importantes 

como a criação dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo que o 

poder executivo não pertencia ao Imperador e sim a um Presidente com mandato 

                                                           
3 Vintém: Moeda equivalente a 20 réis que circulava no Brasil e em Portugal de acordo com o 

dicionário Michaelis On-line. 
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de 4 anos; voto direto e universal (somente votariam brasileiros acima de 21 anos, 

excluindo analfabetos, mendigos e mulheres, impedidas de votar implicitamente) e 

o Estado passava a ser laico. Este governo era regido pela política do Café com 

Leite, ou seja, a elite paulistana e mineira revezava o cargo da presidência da 

República orientada por interesses políticos e econômicos, sendo os presidentes 

sempre militares.   

A principal participação política dos estudantes nas revoltas e revoluções 

da época foi a Revolta de Canudos4. Nos anos que se seguiram (século XX), 

aponta-se a atuação dos estudantes militares na Revolta da Vacina5 (1904). 

Poerner (2004, p.75) assinala que “os cadetes da Praia Vermelha se uniram ao 

clamor popular contra a instituição, por iniciativa de Oswaldo Cruz, da vacinação 

antivariólica obrigatória e depuseram o comandante da Escola Militar”.  

Ocorreram outras revoltas como a dos cadetes contra o governo de 

Venceslau Brás, a dos sargentos de 1916, a Revolta dos 18 do Forte (1922), a 

Revolução Paulista de 1924 entre outras. Episódios que mobilizou grandes 

movimentos contra o poder oligárquico da Primeira República e a dominação 

estrangeira da economia. (POERNER, 2004) 

É neste período, que os estudantes iniciam uma tentativa de se 

organizar, fundando a Federação dos Estudantes Brasileiros (FEB) em 1901, no 

                                                           
4 Revolta de Canudos: Conforme descrido por Santana no site InfoEscola, em virtude das situações 

precárias dos sertões da Bahia, economicamente, iniciou-se a Revolta de Canudos. Os coronéis 

possuíam latifúndios improdutivos e disputavam os poderes políticos, já os sertanejos estavam sem 

terras e sofriam roubos dos coronéis. A partir dessa situação os sertanejos se organizaram com o 

Antônio Conselheiro, criando o vilarejo conhecido por Canudos onde passaram a morar, como forma 

de proteção contra os coronéis organizaram milícias armadas. Com o crescimento de Canudos, os 

coronéis ficaram sem mão de obra, coagindo o govenador da Bahia para destruir o vilarejo, foi 

necessário cerca de 10 mil homens para ocorrer a destruição, sendo essa um dos maiores 

massacres da época.  

 

5 Revolta da Vacina: De acordo com o site Revista da Vacina, foi uma revolta popular ocorrida na 

cidade do Rio de Janeiro. A cidade sofria com falta de saneamento básico, o que levou a campanha 

da vacinação obrigatória, comandada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. A obrigatoriedade da 

vacina conduzida sem esclarecimentos para a população provocou o grande conflito entre a 

população (que negavam-se de tomar a vacina) e governo (autoritário e pouco explicativo). 
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entanto esta entidade teve pouco tempo de atuação. As entidades criadas com 

objetivo de organização política dos estudantes comumente não conseguiam se 

estabilizar, seguindo uma transitoriedade, Poerner (2004): 

As organizações universitárias anteriores a agosto de 1937 pecavam, 
todas, pela transitoriedade, visando apenas a problemas específicos e 
determinados, em função de cuja duração nasciam e morriam. Assim foi, 
como vimos, com o clube secreto dos estudantes brasileiros da 
Universidade de Coimbra e o problema da libertação do jugo português; 
com a Sociedade Dois de Julho e a alforria de escravos; com a 
Libertadora, dos cadetes, e a Campanha Abolicionista. (POERNER, 2004, 
p. 119). 
 

O ano de 1909 foi marcado na história da luta estudantil por um 

acontecimento trágico: a “Primavera de Sangue”. Com a chegada da Primavera, os 

estudantes de capitais latino-americanas celebravam a data e se organizavam para 

realizar algum protesto. Borges (2011) assinala que episódio ocorreu da seguinte 

forma:  

[...]os acadêmicos cariocas organizaram uma passeata que ganhou 
colorido diferente com o enterro político do general Antonio Geraldo de 
Souza Aguiar, comandante da Força Policial do Distrito Federal. A 
manifestação terminou com o saldo de duas vítimas fatais, daí a alusão 
ao sangue, com o qual o episódio ficou consagrado, isto é, Primavera de 
Sangue. [...] (BORGES, 2011, P. 117). 

 

Vale ressaltar que nesta época, os estudantes participavam da 

campanha civilista, pois consideravam ser direito da população do país escolher os 

seus representantes, de acordo com a interpretação civilista, esta era contra ao 

militarismo que dominavam os cargos de Presidentes. O general Antonio Geraldo 

foi enterrado simbolicamente pelos estudantes devido aos maus serviços prestados 

pelos bondes da companhia. A população em seus protestos era sempre recebida 

com atos de violência da polícia. (BORGES, 2011). 

Em 1910, período de importantes rebeliões sociais como a revolta das 

chibatas6, o poder ainda se preservava nas mãos de uma mesma elite, ocorria a 

expansão dos ensinos e com isso os estudantes passaram a se organizar 

coletivamente. E, de forma mais coesa realizando I Congresso Nacional de 

                                                           
6 Revolta das Chibatas: De acordo com o site InfoEscola, Santana descreve que foi um movimento 

dos marinheiros de baixa patente da Marinha de Guerra ao Brasil, ocorrido no Rio de Janeiro em 

novembro de 1910, foi uma revolta armada que objetivava entre outros propósitos, colocar fim aos 

maus tratos e usuais castigos físicos a que eram submetidos os marinheiros. 
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Estudantes, em São Paulo que de acordo com Poerner (2004, p.125) foi “o primeiro 

a reunir estudantes de vários pontos do país”. 

No âmbito mundial, no ano de 1914 até 1918 ocorreu a Primeira Guerra 

Mundial. Não foi encontrada nas publicações a participação estudantil referente a 

este período. Durante os anos 20, as lutas estudantis permaneceram estagnadas, 

voltando a forte atuação na década seguinte. 

 

2.4 Revolução de 30 - Fim da República 

A partir do cenário que se apresentava com o agravamento da crise 

econômica (importante crise de 1929), ocorreu um aumento significativo de revoltas 

e rebeliões e dos conflitos políticos entre as oligarquias, em 1930 marcou-se o fim 

da República em decorrência do evento “Revolução de 30”.  Neste ano, os estados 

de São Paulo e Minas Gerais deveriam decidir o candidato que disputaria a eleição, 

porém apresentaram discordâncias referentes ao sucessivo candidato presidencial. 

(FAUSTO, 2012). 

O presidente Washington Luiz apoiou a candidatura do paulista Júlio 

Prestes, ao invés de apoiar a candidatura do mineiro Antônio Carlos, fazendo com 

que Minas Gerais rompesse a aliança com os paulistas e apoiasse as oligarquias 

do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Assim, formaram o grupo político de oposição 

chamado Aliança Liberal. Esta apresentou para o cargo de presidência o candidato 

Getúlio Vargas, mas o mesmo foi derrotado pelo candidato da oposição Júlio 

Prestes. O fato foi que ele não chegou a tomar posse devido a “Revolução de 30”, 

que colocou Getúlio Vargas no poder ficando num governo provisório (1930-1934). 

Em seu governo houve investimentos no setor industrial; oficializou as condições 

trabalhistas consolidando a jornada de trabalho com 44 horas semanais, criou a 

carteira de trabalho e salário mínimo para o trabalhador. (FAUSTO, 2012). 

Diante deste cenário, a classe média em ascensão organizou o 

Movimento Constitucionalista conhecido também como Revolução 

Constitucionalista de 1932, com objetivo de lutar pela autonomia do Estado e pela 

constitucionalização da Federação; normatizando a legislação e modificando o 

processo eleitoral. Neste movimento, há uma dissociação de estratégias entre 

operários e estudantes inicialmente; os trabalhadores organizaram uma grande 

greve, e os estudantes apresentaram unanimemente os mais veementes protestos, 

http://educacao.uol.com.br/biografias/julio-prestes.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/julio-prestes.jhtm
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pedindo imediatas e enérgicas providências. Vale salientar que esta foi mais uma 

luta com várias pessoas feridas. (FAUSTO, 2012; POERNER, 2004). 

Os estudantes continuaram a se organizar, criando em 1937, a União 

Nacional dos Estudantes conforme referido por Poerner (2004). Entretanto, de 

acordo com Araujo (2007), a fundação da UNE apresentou divergências em relação 

a sua criação, por ser uma entidade de carácter social e político, portanto, com 

diferentes tendências políticas e ideológicas, com um grande número de 

estudantes, e, alguns deles eram contrários ao apoio ministerial, desejando uma 

entidade despolitizada. O apoio ministerial surge da parceria do Conselho Nacional 

de Estudantes com o Ministério da Educação, que                                                                                                                                                                                                                                                                    

consolidou a criação da entidade dos estudantes, os jovens a batizam como União 

Nacional dos Estudantes. Entretanto alguns militantes considerarem a data de 

fundação em 1938, com o II Congresso de Estudantes, organizado somente por 

estudantes, onde foi debatido os grandes temas políticos, diferentemente do 

Conselho Nacional de Estudantes que teve como proposta aprovada que não 

haveriam discussão sobre temas políticos durante o conselho. (ARAUJO, 2007). 

De acordo com o Poerner (2004), neste congresso foram discutidos 

temas relacionados aos problemas nacionais, demonstrando a preocupação dos 

estudantes com a situação brasileira; revelando viés político desde a primeira 

plenária, embora não se pudesse registrar um cunho propriamente 

antigovernamental7.  

A luta contra o analfabetismo, à implantação da siderurgia, se manifestou 

em muitas rodas de discussão, tais como: os estudantes e a siderurgia, orientação 

universitária de Armando Calil, que alertou os colegas para “o perigo de 

ensinamentos reacionários” e propôs a criação de uma disciplina de Sociologia em 

todos os cursos superiores. (POERNER, 2004, p.127-128). 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Antigovernamental: De acordo com o dicionário é aquele que se opõe ao governo e sua política. 
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2.5 Estado Novo - Governo de Getúlio Vargas (1937-1945) 

O governo do presidente Getúlio Vargas compreendido entre o período 

de 1937 a 1945, caracterizou-se por um regime ditatorial seguindo o Populismo8. 

Assim que Vargas assumiu o poder, promulgou a Constituição de 1937 onde 

reafirmou vários dispositivos que ampliavam seus poderes, restringindo os partidos 

políticos que disputavam vagas no Poder Legislativo. Criou-se também o 

Departamento de Imprensa e Propaganda, que buscava mostrar suas benfeitorias 

à sociedade através da mídia. Foram censurados decretos-lei, material ou 

manifestações artísticas, houve proibição de greves e apoio das forças armadas 

que concedia plenos poderes à polícia. (FAUSTO, 2012). 

Em face a esta conjuntura política, os estudantes tiveram forte atuação 

nesta época. Em 1942, entre as contribuições dos mesmos está a luta contra o 

Nazi-fascismo, segundo Ferreira (2009), a doutrina política nazi-fascismo 

valorizava de forma intensa a cultura, símbolos e valores da nação, romantizando 

o amor a pátria e dedicação ao líder político. Sistema totalitário e idealista, onde se 

segue o que é determinado pelo governo e acreditam na linha de pensamento da 

superioridade de raças, defendendo que algumas raças são mais desenvolvidas 

que outras.  

A luta contra o fascismo passou a ser então uma bandeira de luta do 
movimento nacional dos estudantes, que se confrontava com a conhecida 
simpatia de Vargas pelos países do Eixo. Os estudantes passaram a 
exercer pressão política para que o governo brasileiro tomasse partido 
publicamente em favor dos Aliados e contra a Alemanha e a Itália. 
(ARAUJO, 2007, p. 35). 
 

O ME não se restringiu a bandeira de luta, saíram às ruas para 

manifestar e realizar suas reivindicações. Segundo Poerner (2004) e Araujo (2007), 

no dia 4 de julho de 1942, no Rio de Janeiro, realizou-se a primeira grande passeata 

com objetivo de declarar guerra contra o eixo nazifascista e pressionar o governo 

a assumir uma posição concreta contra esta ideologia, vale ressaltar a grande 

participação da UNE e de seus líderes. Sanfelice (2015) refere que, os estudantes 

ativos no combate às ideologias totalitárias, ocuparam a sede do Clube Germânia, 

                                                           
8 Populismo: Segundo o dicionário Michaelis On-line é a “Prática política que se baseia em angariar 

a simpatia das classes menos favorecidas e de menor poder aquisitivo pregando a defesa de seus 

interesses, geralmente através de ações paternalistas e assistencialistas”. 
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na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro, que realizavam ruidosas comemorações em 

todas as vitórias militares do Eixo, até que o presidente Getúlio Vargas concedeu o 

prédio para que fosse a sede da UNE e o Brasil entrou oficialmente na guerra contra 

o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Segundo Araujo (2007), pelo decreto-lei nº 4080 

de 1942, a UNE foi oficializada como entidade representativa de todos os 

universitários brasileiros. Nesse período havia uma ambiguidade entre o Estado e 

a UNE, pois, muitos estudantes militantes foram presos mesmo com a legalização 

da entidade.  

No ano seguinte, alguns líderes estudantis se alistaram na Força 

Expedicionária Brasileira para participar de uma batalha na Itália, sendo que os 

estudantes que permaneceram no Brasil até o golpe militar que depôs Getúlio 

Vargas em 1945, realizando manifestações pela democratização do país. 

Com a deposição de Getúlio Vargas, a política brasileira é alterada 

novamente com a nova constituição estabelecia pela Assembleia Constituinte de 

1946, onde modificam-se os seguintes aspectos, segundo Weingartner (2003): 

A Constituição de 1946 restabeleceu a democracia como regime político; 
restituiu a divisão entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 
reconheceu o voto secreto e universal para os maiores de 18 anos; 
preservou a legislação trabalhista; manteve o controle dos sindicatos pelo 
governo. E restituiu outros direitos que haviam sido suspensos pelo 
Estado Novo. No plano político, restabelece a autonomia e o pluralismo 
partidário, enquanto no plano das relações profissionais, permanece o 
sindicato único e a sua subordinação ao Estado. (WEINGARTNER, 2003, 
p.1). 
 

Nas eleições de 1945, tendo grande participação da população, Eurico 

Gaspar Dutra foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo, 

com apoio de Getúlio Vargas, permanecendo no poder de 1946-1951. As eleições 

mostraram que mesmo em um sistema democrático, a política do Estado Novo, 

ditatorial, foi eficiente para o ganho de votos. (FAUSTO, 2012). 

Dada nova organização política, durante os anos de 1947 a 1950, a UNE 

segue lutando pela “defesa do patrimônio territorial e econômico do Brasil, 

empolgando a juventude. A partir do início dessa fase, com a campanha pela 

criação da Petrobrás e pela proteção das riquezas minerais”. (POERNER, 2004, p. 

164). 

No ano de 1947, a UNE participou da campanha “O Petróleo é nosso”. 

De acordo com o jornal “O Globo” (2013) esteve à frente desta campanha, o escritor 
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Monteiro Lobato, dentre várias pessoas importantes da época; e com o apoio da 

UNE começaram a pensar na semana e no mês do petróleo. Quanto ao público e 

ao objetivo do movimento: 

A campanha do petróleo foi um grande movimento cívico, de cunho 
nacionalista, que empolgou grandes parcelas da sociedade brasileira: 
estudantes, intelectuais e artistas, militares nacionalistas, militantes 
comunistas e socialistas. O movimento se opunha à concessão das 
jazidas petrolíferas para a exploração de empresas estrangeiras. 
(ARAUJO, 2007, p. 63). 
 

Ao final da década, especificamente em 1948, ocorreu um marco 

importante para os estudantes: a fundação da União Nacional dos Estudantes 

Secundaristas (USES). Segundo Poerner (2004), “a União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas, foi fundada em 25 de julho de 1948, como nome de 

União Nacional dos Estudantes Secundaristas, em congresso no Rio”. (POERNER, 

2004, p. 297).  

Vale ressaltar, que os estudantes secundaristas sempre estiveram 

presentes nos movimentos e nas campanhas feitas pela UNE mesmo antes da 

fundação da sua entidade representativa. Especialmente na década de 40, a 

participação política dos mesmos se intensificaram e tornaram-se mais 

organizadas. 

Em alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, o movimento era 
bastante estruturado, baseado nos “grêmios escolares”. Na década de 
1940 começaram a se constituir as uniões municipais de estudantes 
secundaristas. A meia-passagem e a meia entrada eram as bandeiras 
tradicionais dos secundaristas. Além delas, todos os anos o movimento 
secundarista lutava contra o aumento das mensalidades escolares dos 
estabelecimentos particulares. (ARAUJO, 2007, p. 68). 
 

Em 1949, foi realizado na Bahia, o 12º Congresso da UNE. Neste ano a 

entidade estava vivendo conflitos ideológicos entre grupos de direita e esquerda, 

ocorrendo intensa disputa pela presidência da UNE. (ARAUJO, 2007; POERNER, 

2004). Segundo Araujo (2007), o Roger Ferreira, candidato de esquerda venceu, 

assumindo a presidência. Entretanto, não completou seu mandato e foi substituído 

por José Frejat, sendo o último mandato da fase de hegemonia dos socialistas da 

UNE. 

 

2.6 Anos 50: Governo Getulista e JK 

Em 1950, com o retorno de Getúlio Vargas a presidência, a partir de voto 

popular, o governo intensifica o crescimento econômico brasileiro, dando ênfase na 
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industrialização, ocorrendo nesse ano o aumento da inflação decorrente das 

guerras mundiais. Devido as exigências dos trabalhadores por melhorias 

(principalmente aumento salarial e melhoria das condições de trabalho), Vargas 

nomeou João Goulart para Ministro do Trabalho, que atendeu a maioria das 

reivindicações dos grevistas9 e teve como proposta aumentar o salário mínimo em 

100% para os trabalhadores enfrentarem o alto custo de vida, o que lhe custou o 

próprio cargo. (FAUSTO, 2012).   

Após o suicídio de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek (JK) foi eleito 

em 1955, que manteve a proposta de avançar com a economia através do “Plano 

de Metas” e de construir Brasília, com objetivo de transferir a capital do Brasil do 

Rio Janeiro para a nova cidade. Segundo Fausto (2012), o governo de JK foi 

responsável pela promoção da grande atividade no Brasil, tanto no setor de 

infraestrutura como no incentivo direto à industrialização, levando 

consequentemente ao desenvolvimento industrial e aumento significativo do 

Produto Interno Bruto (PIB).  

Em 1953 a luta do “O Petróleo é Nosso” que defendia o monopólio 

nacional, alcançou o resultado esperado, a criação da Petrobras. Em 1956, o 

Movimento Estudantil protestava contra o aumento do valor das tarifas dos bondes. 

(ARAUJO, 2007). 

Este autor explana também que neste mesmo ano, o congresso da UNE, 

elegeu como presidente o estudante de direito da PUC-RJ José Batista. Para ele, 

o ME tinha que ser independente, isto é, a UNE tinha que ser uma entidade 

apartidária, pois ela deveria representar estudantes do país inteiro e, portanto, não 

podia estar associada a nenhum partido ou tendência ideológica. 

 

 

                                                           
9Em 1953, ocorreram uma série de greves em decorrência da liberalização do movimento sindical e 

problemas decorrentes do alto custo de vida, com adesão de muitos trabalhadores. Pode-se citar 

com grande destaque a greve geral de São Paulo que abrangeu 300 mil trabalhadores e a greve 

dos marítimos no Rio de Janeiro, Santos e Belém. A primeira reivindicava principalmente aumento 

salarial de 60% e a greve dos marítimos, aumento salarial, melhoria das condições de trabalhadores 

e afastamento da diretoria da federação dos marítimos acusada de vinculação com o Ministério do 

Trabalho. (FAUSTO, 2012). 
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2.7 Década de 60: período da ditadura militar 

De acordo com Fausto (2012), em 1960 Jânio Quadros é eleito, porém 

permanece por apenas 7 meses e renuncia no ano seguinte. Em sua candidatura 

criticou a corrupção do governo e a desordem financeira, tornando-se favorito nas 

eleições. Este autor aborda que seu favoritismo estava relacionado aos seguintes 

fatos: “Ele reunia as esperanças da elite antigetulista; do setor da classe média que 

esperava a chamada moralização dos costumes políticos e se via atingida pela alta 

do custo de vida; assim como da grande maioria dos trabalhadores. ” (FAUSTO, 

2012, p. 436-437). 

Durante o seu governo, decidiu conter gastos objetivando melhorar a 

economia e combater a inflação: congelou o salário, bloqueou o crédito e incentivou 

a exportação. Embora estas medidas fossem bem aceitas pelos credores do Brasil 

e do Fundo Monetário Internacional (FMI), para a população eram medidas 

desfavoráveis.  

Jânio Quadros que em sua candidatura foi apoiado pela União 

Democrática Nacional (UDN), neste momento “vinha administrando o país sem 

contar com nenhuma base política de apoio” (FAUSTO, 2012, p. 440). A falta de 

apoio foi resultado das atitudes tomadas por ele sem consultar a liderança udenista 

no Congresso. Sua renúncia ocorreu logo após ser denunciado por uma tentativa 

de golpe. 

Após a renúncia, o Vice-presidente João Goulart conhecido também 

como “Jango” assumiu a presidência. Porém, o mesmo não assumiu o cargo logo 

após a renúncia de Jânio Quadros, sua posse ficou em suspenso porque não era 

aceito pelos setores militares, enquanto isso Tancredo Neves assumiu num regime 

parlamentarista10. João Goulart era fortemente apoiado por movimentos sociais, 

dentre eles a UNE, e por isso estes setores acreditavam que ter João Goulart na 

presidência seria um momento oportuno para o comunismo chegar ao poder. Os 

planos do seu governo foram a “Reforma de Base” e o “Plano Trienal” buscando 

                                                           
10 Regime Parlamentarista: De acordo com o site Carta Educação “é um tipo de sistema de governo 

[...] que a pessoa que comanda o país não é eleita diretamente pelo voto do povo: ela é escolhida 

pelos parlamentares eleitos. Seu nome é primeiro-ministro ou chefe de governo. ” 



35 

 

desenvolvimento econômico, combate à inflação e distribuição de renda. Seu 

governo buscava atender setores tanto da esquerda quanto da direita devido a 

necessidade de apoio de ambas as partes. (FAUSTO, 2012; SANTOS, 2009). 

Segundo Araujo (2007) a luta pela reforma universitária ganhou 

destaque com a posse de João Goulart. Em 1961, conforme apontado por Araujo 

(2007) e Poerner (2004) eles reivindicavam a democratização da universidade, 

assim o Movimento Estudantil lutava pela participação de ⅓ dos estudantes e 

também, funcionários com direito a voto nos órgãos colegiados de administração 

da universidade: Congregação, Conselho Universitário e Conselhos Técnicos. Para 

tanto, o Movimento Estudantil organizou a Greve do ⅓ que ficou conhecida 

nacionalmente por lutar pelas problemáticas específicas dos estudantes. 

Entretanto, eles não alcançaram os objetivos. 

Poerner (2004) especifica a dimensão desta greve: 

[...] a UNE decretou uma greve geral nacional, de amplitude inusitada até 
então, pois chegou, a certa altura, a paralisar a maior parte das 40 
universidades brasileiras da época (23 federais, 14 particulares e três 
estaduais), além de ser pontilhada de grandes manifestações públicas, 
entre elas a ocupação, pelos universitários do Rio, do Ministério da 
Educação, de onde só foram desalojados com a intervenção da Polícia do 
Exército. (POERNER, 2004, p.108). 
 

A pauta reforma universitária continuou a ser debatida nos Seminários 

Nacionais da Reforma Universitária, onde foram realizados importantes 

documentos (Cartas e Declarações) que explanavam os principais aspectos da 

reforma. No ano de 1962, a UNE deu início ao projeto de formação conhecido como 

UNE – Volante, que consistia em divulgar as bandeiras e propostas desta entidade 

com objetivo de mobilizar os estudantes. O projeto foi realizado em diversos 

estados brasileiros e teve duração de dois meses. (ARAUJO, 2007).  

O cenário político-econômico que se apresentava neste momento não 

favorecia João Goulart, seu plano trienal tinha fracassado (aumento da inflação e 

diminuição do PIB) e somado a participação da população em vários movimentos, 

cresceu a conspiração dos militares e conservadores contra o mesmo. Em 1964, 

seu plano era de contornar o Congresso e decretar a reforma de base e a partir de 

atos (comícios) anunciar as reformas do seu governo. No primeiro comício, 

conhecido como “Comício da Central” assinou dois documentos: o decreto da 

SUPRA (Superintendência da Reforma Agrária) e um outro simbólico que versava 
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sobre a desapropriação das refinarias de petróleos que ainda não estavam com a 

Petrobras. Ele declarou ainda que a reforma urbana estava em andamento, 

gerando assim desconforto para as partes mais conservadoras, logo a Igreja 

Católica e alguns setores militares deram início aos protestos que resultaram no 

golpe militar e consequentemente à ditadura militar. (FAUSTO, 2012). 

Fausto (2012) e Toledo (2004) relatam que, se intensificou a crise 

política e no dia 31 de março de 1964, tropas militares de Minas Gerais e São Paulo 

saem às ruas. Com isso João Goulart deixa o país refugiando-se no Uruguai. Os 

militares tomam o poder e em 9 de abril, é decretado o Ato Institucional Número 1 

(AI-1), que reforçava o Poder Executivo e reduzia o campo de ação do Congresso. 

O governo de João Goulart que, nos últimos dias de março de 1964, 

contava com apoio da opinião pública se deparou sem apoio dos mesmos para 

combater o golpe, conforme explica Toledo (2004): 

Embora não se opusessem ao governo, os setores populares e os 
trabalhadores nada fizeram para evitar a derrubada do governo. As forças 
políticas que afirmavam representar esses setores nenhuma ação 
significativa desenvolveram para impedir o golpe que há muito tempo se 
anunciava no horizonte político. (TOLEDO, 2004, p. 24). 

 

Nesse contexto político, o Movimento Estudantil que sempre apoiou este 

Presidente, deparou-se com um momento desfavorável e desprotegido. A 

confirmação dessa situação veio com a primeira ação da ditadura militar brasileira, 

que ao tomar o poder, invadiu e colocou fogo na sede da UNE. (ARAUJO, 2007). 

Em meio a ditadura militar, o ME teve seu marco histórico resistindo e lutando 

contra o governo estabelecido, sendo alvo de perseguições e repressões. 

Conforme Santos (2009), a UNE realizou vários eventos onde havia discussões 

sobre a universidade, as classes populares e a realidade brasileira em geral. No 

chamado, “anos de chumbo”, o ME lutou a favor da reforma universitária e contra 

os acordos MEC-USAID11 e da Lei nº 4464 (Lei Suplicy de Lacerda). A respeito 

desta lei e dos acordos MEC-USAID, Santos (2009) explana seus objetivos: 

                                                           
11Acordos MEC-USAID: foi um acordo assinado entre o Brasil e a USAID (Agency for International 

Development), em português Agência para o Desenvolvimento Internacional (tradução nossa), uma 

agência dos Estados Unidos que segundo Pina (2008, p. 1) foi criada “para garantir a vigência do 

sistema capitalista nestes países e transferir para estes as concepções e a organização social, 

política e econômica que prevalecia nos Estados Unidos”. Em relação ao objetivo desse acordo, 
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[...] colocavam fim à autonomia universitária com o propósito de 
transformar a universidade em meras fundações particulares, além de 
extinguir os Diretórios Centrais de Estudantes (DCE) e a própria UNE, 
substituindo-os pelo Diretório Nacional de Estudantes (DNE). (SANTOS, 
2009, p.104). 

De acordo com Araujo (2007) e Poerner (2004), nos anos de 1964 e 

1968, os estudantes não deixaram de lutar mesmo ameaçados pela Lei Suplicy - 

que ilegalizou todas as organizações estudantis a nível nacional, ficando sob 

controle direto do governo e proibidas de exercer qualquer atividade ou discussão 

política, sendo perseguidos por agentes da repressão como o Departamento da 

Ordem Política e Social (DEOPS). Com isso os estudantes criaram outras 

entidades e continuaram a realizar os congressos da UNE; sobre esses 

congressos, Poerner (2004) aponta a dificuldade e os cuidados que os estudantes 

tiveram que ter para conseguir realizá-los mesmo com a repressão: 

Enquanto o esquema de repressão guarnecia a sede do Diretório 
Central dos Estudantes, a UNE se reunia, entre duas missas, num 
dos salões do porão da igreja de São Francisco de Assis, Convento 
dos Franciscanos, no bairro de Carlos Prates, o que mobilizou a 
opinião pública nacional a favor dos estudantes e dos religiosos que 
os acolheram. (POERNER, 2004, p. 243 - 244). 
 

Poerner (2004) ainda afirma que, o congresso seguinte (28º Congresso 

Nacional de Estudantes realizado em Belo Horizonte), foi considerado legal pelos 

seus organizadores – sob alegação de que “o decreto presidencial que determinou 

o fechamento da UNE por seis meses já terminou”. (POERNER, 2004, p. 243). 

Entretanto, foi considerado ilegal pelo secretário do estado de Minas Gerais. 

Num cenário de muita repressão, passeatas eram organizadas pelos 

estudantes em todo o Brasil fazendo com que a luta contra a ditadura militar se 

intensificasse. Assim, no dia 22 de setembro de 1966 foi decretado pela UNE o Dia 

Nacional da Luta contra a Ditadura, conhecida como “Setembrada”, que acabou 

resultando no Massacre da Praia Vermelha, onde vários estudantes foram 

agredidos e presos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. (ARAUJO, 2007; 

POERNER, 2004). 

                                                           
Santos (2009, p.105) era “enquadrar o ensino superior brasileiro nos moldes norte-americanos. A 

educação orientada conforme os Acordos visavam instituir uma visão tecnicista e liberal da 

educação, onde esta seria concebida somente enquanto formadora de trabalhadores”. 
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Ao longo do ano, o ME continuou protagonizando grandes 

manifestações contra ditadura, como as “Passeatas dos Cem Mil” que contou 

também com a participação de artistas, intelectuais da época e da população; uma 

destas foi desencadeada pela morte do Estudante Secundarista Edson Luís. 

(POERNER, 2004; SANTOS, 2009). Santos (2009) explica que neste período, o 

ME encontrou algumas dificuldades para tornar-se um grupo mais coeso, pois, 

dentro do movimento haviam duas organizações: a Aliança Popular (AP) e as 

Dissidências, com divergências de pontos de vistas. Dirceu (1998) (apud SANTOS, 

2009) aponta os objetivos das duas organizações:  

“a AP queria transformar o ME em partido político, enfatizava a 
importância da luta de massas, mas esquecia da luta referente às 
melhoras na universidade. As Dissidências pretendiam aliar as 
reivindicações estudantis às causas populares sem desprezar uma em 
prol da outra, determinação que para os seus militantes a AP não 
cumpria”. (DIRCEU,1998 apud SANTOS, 2009, p. 105). 

Estes posicionamentos distintos interferiram na organização do 30º 

Congresso da UNE, em Ibiúna – SP, 1968; pois travaram uma disputa deixando de 

cuidar das prioridades do evento. O Congresso ocorreu, mas não foi bem-sucedido, 

a escolha do local não foi estratégica (cidade pequena do interior de São Paulo) 

como deveria ser e acabou sendo invadida e  resultando na prisão de 800 pessoas, 

incluindo líderes estudantis, como Luís Travassos, Vladimir Palmeira e José Dirceu. 

(SANTOS, 2009). Sobre este fato, Poerner (2004) relata que foram 920 

pessoas.  De todo modo, fica evidente a intensa repressão e perseguição que o 

Movimento Estudantil viveu nesta época. 

Logo se revelou que o lugar não era o ideal para o encontro. Com suas 
aparências e trajes informais – barbas, cabelos longos, roupas modernas 
e coloridas –, os jovens chamaram as atenções dos pacatos moradores 
de Ibiúna, onde o súbito acréscimo de mil habitantes provocou sensíveis 
mudanças. Os padeiros, por exemplo, logo perceberam que teriam de 
produzir mais, o mesmo se dando com outros comerciantes de gêneros 
alimentícios. A novidade se difundiu e chegou ao conhecimento das 
autoridade policial-militares, que desfecharam um cerco sobre a 

minúscula cidade. (POERNER, 2004, p. 273). 
 

Ao final do ano ocorreu a promulgação do Ato institucional n°5 (AI-5)12, 

que fez aumentar ainda mais as violências e perseguições. De acordo com Santos 

                                                           
12 Ato institucional n°5 (AI-5): foi o quinto decreto do governo militar que deu abertura a um novo 

ciclo de cassação de mandatos, perda de direitos políticos e expurgos (eliminações de pessoas 
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(2009), alguns estudantes deixaram o ME para lutar nas organizações armadas 

clandestinas, resultando no enfraquecimento da sua força política. 

  

 2.8 Década de 70: sobrevivendo a repressão 

Assim, na década de 70, o ME pautava-se em sua reorganização, mas 

foi silenciado e enfraquecido pela grande repressão sofrida no governo do General 

Emílio Garrastazu Médici. Santos (2009) aponta que este governo criou operações 

para intensificar a repressão contra os movimentos sociais, contra as organizações 

e partidos de esquerda; momento onde os principais líderes da esquerda e do ME 

estavam sendo perseguidos e mortos. O resultado dessa repressão foi um grande 

número de prisões, mortes e torturas.                          

Diante destes fatos, os estudantes começaram a se reorganizar em torno 

dos Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos, promovendo debates, entregas 

de informativos, manifestações culturais e eventos. As ações se restringiam ao 

âmbito acadêmico e consequentemente a maioria dos estudantes não participava 

das manifestações nas ruas devido à intensa repressão. Observa-se então, que os 

estudantes priorizaram reconstruir o movimento estudantil, bem como as outras 

entidades UNE e UEE (União Estadual dos Estudantes). Organizaram encontros 

de abrangência nacional para discutir temas relacionados à educação e ações para 

                                                           
consideradas prejudiciais) dos funcionários públicos, inclusive muitos professores universitários”. 

(FAUSTO, 2012). 

No AI- 5 foi estabelecido: 1) Fechar o Congresso Nacional, bem como inúmeras assembleias 

legislativas e câmaras de vereadores; 2) Transferir ao Poder Executivo as principais funções ainda 

conservadas pelo Legislativo; 3) Decretar a intervenção federal em muitas cidades; 4) Voltar a 

intensificar os decretos de suspensão de direitos políticos de oposicionistas pelo prazo de dez anos 

(até mesmo Carlos Lacerda, um dos líderes civis do golpe de 1964, foi atingido) e de cassação de 

mandatos eletivos federais, estaduais e municipais (o que significou novo expurgo no Congresso); 

5) Impedir a apreciação dos atos de punição pelo Poder Judiciário (houve um ato destes ainda em 

1968, alcançando 13 pessoas, e 28 em 1969, atingindo 662); 6) Suspender as garantias 

constitucionais vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade dos funcionários públicos; e 7) 

Suspender a aplicação do habeas corpus “nos casos de crimes políticos, contra a segurança 

nacional, a ordem econômica e social, e a economia popular. (POERNER, 2004, p. 275). 
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organizarem os protestos, o que colaborou na união do ME; estes encontros eram 

chamados de Encontros de Área, que depois deram origem ao Encontro Nacional 

de Estudantes. (SANTOS, 2009). 

Acompanhando a história, em 1974, o general Ernesto Geisel assume a 

presidência prometendo a redemocratização e discursa que daria fim a repressão, 

porém parte do governo contra essa política continuava a reprimir os movimentos 

sociais, havendo ainda morte e perseguições. (SANTOS, 2009). Em 1975, pode-se 

dizer que o Movimento Estudantil e os outros movimentos sociais se reergueram e 

começaram a se mobilizar novamente. O ME voltou a realizar protestos e greves, 

carta aberta à população, lutar pela reconstrução da UNE, por liberdades 

democráticas, entre outras. No entanto, o ME continuou sendo perseguindo, 

ocorrendo em 1977, a invasão da Polícia Militar na PUC-SP onde estava sendo 

realizado o III Encontro Nacional dos Estudantes. (ARAUJO, 2007; SANTOS, 

2009). 

Poerner (2004) ressalta as reivindicações e como estavam bem 

pautadas: 

Os estudantes voltaram às ruas com reivindicações bem concretas: mais 
verbas para a universidade; o rebaixamento das anuidades no ensino 
superior particular (com a limitação dos aumentos aos 35% fixados pelo 
Conselho Federal de Educação); a melhoria do nível de ensino e da 
alimentação nos restaurantes universitários; a defesa do ensino público e 
gratuito; a revogação das punições impostas a colegas (sobretudo na PUC 
do Rio); o fim da aplicação indiscriminada – principalmente na 
Universidade de Brasília – da pena de jubilamento aos estudantes de 
menor rendimento (em geral, os mais pobres, que trabalham para custear 
os estudos) e a libertação de colegas presos. (POERNER, 2004, p. 280). 
 

No contexto político, o presidente Ernesto Geisel revogou o AI-5; criou a 

Lei Falcão - que versa sobre a mudança no processo eleitoral - e efetivou o golpe 

com o Pacote de Abril, no qual modificou diversos decretos e realizou uma emenda 

constitucional (modificação imposta ao texto da Constituição Federal após sua 

promulgação), desencadeando grandes greves dos trabalhadores e manifestações. 

(FAUSTO, 2012).  

Já em 1979 ocorreu o Congresso de refundação da UNE em Salvador, 

apontado por Santos (2009) como a maior conquista do ME e que posteriormente 

no fim deste ano, já se deparava novamente com divergências dentro do 

movimento. Segundo Poerner (2004), o movimento teve ascensão nesta época, 
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com apoio de várias classes que também estavam sendo marginalizadas pelo 

contexto político-econômico: caráter autoritário e repressivo do regime, fracasso da 

política econômica, corrupção, aumento do desemprego, da inflação e dos 

impostos. 

 

2.9 Anos 80: Diretas já! 

 Em 1979, o general João Batista Figueiredo, sucessor de Ernesto Geisel 

assumiu a presidência, permanecendo no cargo até 1985. Nos primeiros anos do 

seu governo, a economia brasileira encontrava-se com PIB negativo, inflação alta, 

precisando recorrer ao Fundo Monetário Internacional. A partir de 1984, a economia 

começou a melhorar em decorrência do aumento das exportações e da queda no 

preço do petróleo e redução da importação do mesmo. (FAUSTO, 2012). 

Fausto (2012) aponta que o presidente João Batista Figueiredo deu 

continuidade a abertura política (processo de liberalização do regime militar) 

iniciada pelo presidente anterior, e aprovou a Lei da Anistia e a Nova Lei Orgânica 

dos Partidos. No que se refere a estas leis, a primeira possibilitou a volta dos 

exilados políticos ao Brasil, contemplando inclusive os torturadores da ditadura 

militar; já a Nova Lei Orgânica dos Partidos extinguiu os partidos Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) e Arena e tornou obrigatório colocar a palavra 

“partido” no nome das organizações partidárias. Assim, no início dos anos 80 

alguns partidos foram criados, como: o Partido dos Trabalhadores (PT); Partido 

Democrático Trabalhista (PDT); Partido Democrático Social (PDS); e Partido 

Popular (PP) que reunia conservadores contra o governo.  A campanha eleitoral 

ocorreu em 1982, com voto direto (conquistado em 1965) para vereadores e 

governadores. Vale lembrar, que este voto era vinculado, isto é, era permitido votar 

em candidatos do mesmo partido. No ano seguinte, deu-se início a Campanha das 

“Diretas Já”, grande movimento político desencadeado a partir da proposta de 

emenda do deputado federal Dante de Oliveira, que reivindicava eleições diretas 

para Presidente da República. (ARAUJO, 2007; FAUSTO, 2012).  

De acordo com Araujo (2007), foi uma campanha que mobilizou muitos 

estudantes e toda a população em várias capitais do Brasil, realizando comícios e 

manifestações. Dentre as várias organizações e entidades que participaram estava 
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à UNE. Sobre a campanha, Fausto (2012) assinala que teve apoio de vários 

políticos e partidos, sendo que o “PT assumiu como uma de suas prioridades 

promover a campanha”. (FAUSTO, 2012, p. 509). Entretanto, apesar deste grande 

movimento, a emenda constitucional das eleições diretas proposta não foi 

aprovada. 

Em 1985, foi eleito indiretamente o candidato do Partido Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), Tancredo Neves13, encerrando a ditadura militar. 

No entanto, não tomou posse porque adoeceu gravemente e faleceu. Desse modo, 

o vice-presidente José Sarney assumiu a presidência; e em seu governo foi criado 

o plano cruzado com objetivo de estabilizar a economia, consistia em substituir a 

moeda cruzeiro por cruzado, congelar os preços, entre outras medidas. O cenário 

econômico da época contava com a inflação alta que aumentava no decorrer dos 

anos, desequilíbrio dos gastos públicos e problemas com as dívidas externas. Num 

primeiro momento, o objetivo do plano foi alcançando, porém teve algumas 

consequências que fez com que o Brasil entrasse numa crise econômica, em que 

o Presidente tomou medidas drásticas como a Moratória, suspendendo o 

pagamento de juros das dívidas externas. José Sarney perdeu diversos aliados no 

partido devido a esses posicionamentos. (FAUSTO, 2012; KINZO, 2001). 

Nesse mesmo ano, no período no qual se encerra a ditadura, ocorreu 

um fato muito importante para o Movimento Estudantil, foi aprovado pelo Congresso 

Nacional o projeto, de autoria do deputado e ex-presidente da UNE Aldo Arantes, 

que possibilitaria a entidade voltar à legalidade. (ARAUJO, 2007).  

Em 1988, na Assembleia Nacional Constituinte é promulgada a nova 

constituição, os estudantes com grande apoio da UBES lutaram e conquistaram o 

voto facultativo para os jovens de 16 e 17 anos. (CINTRA; MARQUES, 2009). Kinzo 

(2001) aponta como foi a Assembleia Constituinte de 1988 e sua importância para 

a democracia brasileira: 

A elaboração da Constituição de 1988, vale lembrar, foi ilustrativa da 
complexidade que cercou o processo de democratização brasileiro. Do 
início ao fim, o processo envolveu um embate entre os mais variados 

                                                           
13 O fim da ditadura militar foi marcado quando Tancredo Neves assumiu a presidência porque não 

era mais um militar que assumia o poder, e sim um civil (pessoa que não pertence às forças 

armadas) após 20 anos de regime militar. 



43 

 
grupos, cada um tentando aumentar ou restringir os limites do arranjo 
social, econômico e político a ser estabelecido. [...] Em função deste fator, 
é provável que a estrutura constitucional tenha se tornado muito mais 
democrática do que se esperaria das circunstâncias de um processo de 
transição tão gradual e controlado como foi o brasileiro pois, a despeito de 
a Assembléia Constituinte ter sido amplamente criticada na época por sua 
natureza congressual, foi certamente a experiência mais democrática na 
história constitucional brasileira. (KINZO, 2001, p.8). 
 

No ano seguinte, ocorreram as eleições com voto direto para Presidente, 

a UNE apoiou a eleição do candidato Luíz Inácio Lula da Silva, contra o candidato 

Fernando Collor de Mello, criticado pelo aspecto neoliberal, que venceu o processo 

eleitoral. O plano econômico de seu governo era voltar o cruzeiro com o objetivo de 

estabilizar a economia e conter a inflação. Surpreendeu a população congelamento 

os preços e os salários, bloqueio as contas poupanças e contas correntes, 

demissões de funcionários públicos e início das privatizações. Apesar dessas 

mudanças, este presidente não conseguiu estabilidade econômica e com isso 

iniciaram as denúncias de corrupção surgindo as insatisfações populares e 

manifestações por mudanças e melhorias. (ARAUJO, 2007).  

Em 1987 e 1989, a UNE encontrava-se paralisada devido as divisões 

internas, fato este que não paralisou o Movimento Estudantil. As lutas foram 

encampadas pelos secundaristas que reivindicavam nas ruas a redução das 

mensalidades e a melhoria do nível de ensino, ficando conhecidos como a chamada 

“geração-mochila”. (POERNER, 2004).  

 

2.10 Década de 90: FHC 

Os estudantes secundaristas “Caras-pintadas” foram os principais 

personagens da campanha “Fora Collor! ”, uma grande manifestação que ocorreu 

em 1992 após surgirem escândalos de participação do Presidente em atos de 

corrupção.  

Araujo (2009) explana a dimensão da campanha que pedia o 

impeachment do presidente Fernando Collor: 

O movimento começou em Curitiba, em 7 de agosto, coincidindo com a 
ocupação estudantil da Reitoria da Universidade Católica do Paraná, em 
protesto contra os aumentos abusivos das mensalidades. No dia 10, 
ocorreu passeata “pela ética na política” em Manaus; no dia 11, em São 
Paulo e, assim, sucessivamente, não houve capital brasileira que não 
tenha realizado passeatas e manifestações diversas pelo “Fora Collor”. 
(ARAUJO, 2009, p. 163-164). 
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Segundo Quintão (2010), as passeatas dos caras-pintadas foram 

eventos mediatizados por estar em contato frequente com a mídia. Assim, 

alcançaram a visibilidade das manifestações e meios de comunicação social, o que 

tornou o movimento reconhecido e legítimo para a sociedade brasileira. Com a 

grande repercussão, os caras-pintadas também passaram a ser assuntos de 

reportagens que abordavam questões comportamentais da juventude, desfocando 

das mobilizações pró-impeachment.  

Mesmo com as lideranças estudantis envolvidas (UNE E UBES), as 

descrições dos manifestantes passaram a ser ver vista como o estudante 

“anônimo”, sem liderança política ou organização, sendo este o personagem criado 

pela mídia e que para além disso, foi o que definiu toda a geração dos anos 90. A 

mídia envolvida nesse momento “[...] possibilitou à política se tornar algo mais 

atraente, e “à ética e à moral” como um ideal a ser defendido pelos cidadãos 

comuns.” (QUINTÃO, 2010, p.13). 

Consequentemente, Fernando Collor de Mello, renunciou ao cargo para 

não sofrer processo de impeachment pelo Congresso Nacional. (CINTRA; 

MARQUES, 2009). Segundo Fausto (2012), Itamar Franco assume o governo 

interinamente, e lança o novo plano econômico conhecido como Plano Real que 

instituiu a Unidade Real de Valor e determinou o lançamento de uma nova moeda; 

alcançando o controle da inflação, privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e não efetivou ações sociais. 

Com o sucesso do plano real, Fernando Henrique Cardoso (FHC), que 

na época era ministro da fazenda, ganha reconhecimento, e em 1994 é eleito 

Presidente do Brasil, sendo reeleito na eleição seguinte. Iniciou as privatizações de 

empresas estatais como as de telefonia, mineração e eletricidade. (FAUSTO, 

2012). 

Neste contexto, o Movimento Estudantil encontrou novos desafios, 

sendo as principais pautas: a luta contra o neoliberalismo14 e contra a privatização 

do patrimônio nacional, manifestações contra o aumento do valor da passagem e 

                                                           
14 Neoliberalismo: De acordo com o dicionário Michaelis On-line é uma “Doutrina que se desenvolveu 

na segunda metade do século XX, que propõe uma intervenção limitada do Estado, especialmente 

na área econômica”.  
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contra o Provão. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, o exame nacional de cursos (ENC-Provão) 

tinha o objetivo de avaliar os cursos superiores, o que hoje se compara ao exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE. (BRASIL). Araujo (2007) refere 

que a UNE realizou uma grande campanha contra este exame, pois além dos 

estudantes não realizarem a prova, também se opuseram à nota do mesmo por ela 

desconsiderar todo o histórico escolar do estudante e realizar uma espécie de de 

Ranking para o mercado.  

Conforme descrito no site da UNE (2011) e Fausto (2012), foi uma época 

de enfrentamento do governo federal com os movimentos sociais, entre eles o 

Movimento Estudantil, Movimento dos Trabalhadores e Agropecuários, devido não 

ocorrer a comunicação entre os movimentos sociais e o governo.  

De acordo com Mesquita (2003), decorrente dos desafios do Movimento 

Estudantil como a desarticulação da UNE e o não posicionamento frente ao embate 

com o governo, a UNE passou pelo processo de redemocratização, com a 

necessidade de reafirmar o posicionamento da entidade perante as mudanças que 

o governo realizava. Estes posicionamentos ideológicos e políticos foram trazidos 

pela militância filiada aos partidos de esquerda, gerando discordância entre os 

estudantes; como por exemplo, os grupos anarquistas que concordavam com o 

conteúdo da luta, porém não concordavam com a forma de resolução tradicional de 

militância, que envolviam elaboração de cartas de repúdios e frases de ordem, 

entretanto não resultam em políticas e de ações práticas.  

Como relata o militante 8 – Libertário: 

“É obvio que nós somos contra FHC, mas a gente acha que um Fora FHC 
sem reivindicações específicas dos movimentos populares, são palavras 
soltas ao vento. Tu dizer Fora FHC o trabalhador realmente não se 
identifica com aquela palavra solta, aquela frase solta. Se identifica sim 
com maiores salários, melhores condições de trabalho, um estudante com 
qualidade no ensino, com todas essas questões, aí daí sim. Então, o quê 
que acontece, a esquerda em geral ela solta essas palavras Fora FHC e 
Fora FMI, e o quê que vamos fazer? Vamos tirar o FHC e botar o vice 
Marco Maciel lá? É complicado, fica uma coisa muito solta, nem um pouco 
objetiva”. (MESQUITA, 2003, p.134). 

 

Entre as modificações governamentais, em 1996 é aprovada a Lei nº 

9.394, que trata das diretrizes e bases da educação nacional. (BRASIL, 1996). Em 

divergência ao primeiro projeto encaminhado à câmara, de uma formação geral e 

humanística, com a aprovação da lei foi atribuída obrigações aos setores privados, 
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resultando em escolas técnicas geralmente privadas com o objetivo de atender às 

demandas segundo as necessidades do mercado. (CINTRA, MARQUES, 2009). 

Conforme divulgado pelo Instituto Centro Universitário da Cultura e Arte 

da UNE, em 1999 é realizada a 1ª Bienal em Salvador, retomando seu papel cultural 

e influenciando os debates sobre políticas públicas.  No mesmo ano, o presidente 

cubano Fidel Castro participou do congresso da UNE em Belo Horizonte. 

(COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS 

ESTUDANTES, 2015). 

Em seu segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso se deparou com 

uma queda na economia do país e com isso recorre ao FMI - tendo por objetivo 

estabelecer a cooperação econômica em escala global. A partir disso, iniciou-se a 

crise política do governo FHC, com grandes manifestações sociais e perda de apoio 

político. (OLIVEIRA, TUROLLA, 2003). 

 

2.11 Anos 2000 e o Movimento Estudantil 

 A partir dos anos 2000, a maioria das publicações sobre as lutas 

estudantis se concentraram principalmente nas publicações das próprias entidades 

e em jornais, havendo poucos textos científicos publicados sobre o Movimento 

Estudantil nos anos seguintes. 

Na conjuntura política econômica dos anos 2000 foi criada a Lei de 

responsabilidade fiscal, gerando um controle das contas públicas. Em 2001, FHC 

criou alguns projetos sociais como a bolsa escola e auxílio gás em respostas as 

manifestações dos movimentos sociais. Entretanto, ocorreu a crise nacional de 

energia elétrica que ficou conhecida como “Apagão”, aumento do desemprego e da 

dívida pública. (OLIVEIRA, TUROLLA, 2003)  

No ano seguinte a UNE realizou a 2º bienal, na cidade do Rio de Janeiro, 

fomentando discussões sobre a produção artística e cultural nas universidades e 

foi lançado o Circuito Universitário de Cultura e Arte (CUCA). (INSTITUTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CULTURA E ARTE DA UNE).  

Segundo relata o site da UNE (2011), no ano de 2002 Luiz Inácio Lula 

da Silva, conhecido como Lula, é eleito presidente com apoio dos movimentos 

sociais, incluindo o ME, tendo como campanha a realização da reforma agrária e o 
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retorno da comunicação com os movimentos. Fausto (2012) explana que o governo 

do presidente “Lula” resulta na redemocratização da política porque permitiu a 

entrada dos movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos que não eram da 

elite tradicional na arena política, entretanto, era contraditório porque muitas vezes 

essas forças negaram os avanços democráticos. Em seu governo controlou a 

inflação através de medidas que foram além das tomadas pelo governo FHC: taxas 

de juros elevada, adoção de uma meta de resultado primário e restrição ao gasto 

público. A recessão econômica seguiu-se até o ano de 2005, limitando o 

desenvolvimento social, no entanto, em 2006, a taxa de juros e a inflação entra em 

declínio, retomando o crescimento econômico. (FAGNANI, 2011; FAUSTO 2012). 

Através de políticas sociais, criou o programa Bolsa Família e o 

programa Fome Zero, com objetivo de combate à pobreza e à desigualdade no 

Brasil, além de aumentar o número de empregos. (FAGNANI, 2011). Entretanto, 

Fausto (2012) aponta que posteriormente o Fome Zero é trocado pelo Bolsa Família 

em razão dele ter uma marca da esquerda cristã (caracterizada pela defesa da 

justiça social), também presente na formação do partido. 

De acordo com Cintra e Marques (2009), o Movimento Estudantil de 

Salvador, em 2003, realizou um grande manifesto contra o aumento da tarifa de 

transporte, que ficou conhecido como “Revolta do Buzu”, e em São Paulo como 

“Revoltas das catracas”, que desencadeou diversas manifestações no país a favor 

do passe livre, ocorrendo forte repressão aos estudantes.  

Segundo o Instituto Centro Universitário da Cultura e Arte da UNE, no 

ano seguinte é realizado a 3º Bienal da UNE em Recife, consolidando o projeto 

CUCA e avaliando o novo governo em relação às políticas culturais. A UNE efetiva 

o projeto “Caravana UNE pelo Brasil” levando como pauta de debate a reforma 

universitária e questões culturais abordadas pelo projeto CUCA, como, estimular a 

participação dos estudantes na elaboração de políticas públicas voltadas para a 

cultura e discussões que versam sobre a democratização dos meios de produção.  

Para tanto, realizam debates, apresentações musicais e teatrais e reuniões com 

estudantes interessados em participar do projeto. Como resultado, foi criado junto 

ao governo o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), com o objetivo de 

garantir bolsas em universidades particulares para estudantes de baixa renda, e o 
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programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

expandindo vagas em universidades públicas e a Lei de cotas. (ARAUJO, 2009).  

No ano de 2005 o Brasil foi marcado pelo Mensalão, onde descobriu-se 

atos de corrupções por diversos políticos e grandes empresas. Em 2006, Luís 

Inácio Lula da Silva é reeleito, e a segurança pública do Estados de São Paulo 

mostra-se muito fragilizada frente aos ataques do Primeiro Comando da Capital 

(PCC). Borges e Souza (2009) apontam que “até dezembro de 2007, a Ouvidoria 

de Polícia registrou 166 ações classificadas como execução sumária ou chacina, 

que vitimaram 355 pessoas em todo o estado”. (BORGES, SOUZA, 2009, p.82).  

No ano seguinte diversos cargos da câmara passam a serem 

renunciados após o início da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)15.   A 

oposição utilizou da crise e dos escândalos de corrupção para iniciar a ideia de 

impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem nenhuma comprovação. 

Perante a esse cenário, a UBES realizou a campanha “Tem Ladrão Falando em 

Corrupção”, e vão às ruas resgatando a tradição dos caras-pintadas usando verde 

e o amarelo no rosto para exigir que o presidente continuasse. (CINTRA, 

MARQUES, 2009). 

Em 2007, a UNE completou 70 anos. Em contrapartida o cenário em São 

Paulo, na então gestão do Governador José Serra, sofria a implementação de 

decretos que retiravam a autonomia da Universidade de São Paulo (USP) e do 

Movimento Estudantil, o que desencadeou a luta dos estudantes em defesa da 

universidade pública através da ocupação da reitoria. Essa medida tomada pelo 

Estado retrocede aos anos 1964 onde foi criada a Lei Suplicy de Lacerda que tinha 

o mesmo objetivo, coincidindo com a época em que José Serra militava na UNE. 

(ARAUJO, 2009). 

A luta estendeu-se para outras universidades do estado de São Paulo, 

como a Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e a Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), onde os estudantes organizaram greves nos campos além 

                                                           
15 Comissão Parlamentar de Inquérito: De acordo com o site da Câmara dos Deputados, as CPIs 

realizam investigações relevantes para o interesse público e para a ordem constitucional, legal, 

econômica ou social do País. 
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das ocupações das reitorias. Os estudantes da Unicamp para conseguirem 

negociar com a reitora tiveram que desocupar o prédio após 51 dias, como 

contrapartida, a reitora tinha que atender as reivindicações que versavam sobre a 

infraestrutura, ampliação do transporte interno, dentre outros. Em âmbito nacional, 

os estudantes protestaram contra a implementação do REUNI por meio de 

ocupações das reitorias de diversas universidades públicas, pois acreditavam no 

declínio da qualidade do ensino. Vale ressaltar que os estudantes sofreram 

repressão, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), a administração acionou a 

polícia federal, que de forma violenta retirou os estudantes da reitoria; e que estes 

protestos resultaram na retirada dos decretos que infringiram a autonomia 

universitária, demonstrando a importância da organização do Movimento 

Estudantil. (ARAUJO, 2009). 

Ainda de acordo com essa autora, nesta década, a UNE é questionada 

em relação a sua legitimidade enquanto entidade representativa dos estudantes em 

decorrência dos posicionamentos assumidos por ela, sua burocratização, falta de 

colaboração nas estratégias de mobilizações, dentre outros aspectos.  

Em 2007 a UNE organiza a 5º Bienal, no Rio de Janeiro, e realiza uma 

ocupação do terreno de sua antiga sede, na Praia do Flamengo, junto com a UBES 

e ex-militantes. A ocupação durou mais de cinco meses, realizando espaços 

culturais e de debates. (CINTRA, MARQUES, 2009). A UBES realizou no mesmo 

ano, a Caravana em Defesa do Passe Estudantil, visitando escolas de todas as 

regiões do país, para promover debates e encontros com autoridades que 

receberam um modelo de projeto de lei do passe estudantil elaborado pela 

entidade. A partir das reivindicações do Movimento Estudantil, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva aprovou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica, multiplicando o investimento por aluno no país e incluindo 

matrículas da educação infantil, do ensino médio e da educação de jovens e adultos 

e também lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) tendo como 

objetivo a melhora da qualidade do ensino, diminuição da evasão e de analfabetos, 

ampliando o acesso aos estudos. (CINTRA, MARQUES, 2009). 
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2.12 Movimento estudantil na atualidade (2010-2016) 

Em 2010, Dilma Rousseff tornou-se a primeira mulher presidenta do 

Brasil, enfrentando a crise do senado. Ocorreram diversas acusações de corrupção 

e pagamento de propina resultando na “Marcha contra a corrupção”, organizada 

pelos movimentos sociais. No mesmo ano inicia a construção do novo prédio da 

UNE e o Estado brasileiro é responsabilizado pela invasão da antiga sede 

(COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS 

ESTUDANTES, 2015). 

Em 2011 é sancionada a Comissão Nacional da Verdade; criada com 

objetivo de investigar as violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 a 1988 

no Brasil, por agentes do Estado. (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE DA 

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, 2015). Em relação às políticas 

educacionais, no mesmo ano criou-se o programa Ciência Sem Fronteiras que teve 

por objetivo incentivar o intercâmbio entre estudantes, professores e pesquisadores 

em Instituições de Ensino Superior (IES) no exterior regulamentado pelo Decreto 

nº 7.642/11; e ocorreu ampliação da rede técnica de educação através da criação 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego — PRONATEC 

estabelecido pela Lei nº 12.513.(BRASIL 2011a; BRASIL, 2011b). 

Em 2012 é criada a Lei “Ficha Limpa” com o objetivo de impedir a 

candidatura de quem estivesse envolvido em corrupção. Foram iniciados os 

programas de assistência social: Minha Casa Minha Vida - que ajuda no 

financiamento da casa própria - e o Brasil sem miséria - objetiva elevar a renda 

familiar per capita - e o Luz para todos – a fim de garantir energia elétrica 

gratuitamente para as áreas rurais. (SADER, 2013). 

 No que se refere ao Movimento Estudantil, nesse período, a UNE 

fortaleceu o movimento criando novas bandeiras de lutas como: Passe livre, 

democratização do meio de comunicação, o fim do extermínio da população negra 

nas periferias e royalties do petróleo e do pré-sal para a educação. Segundo 

Oliveira (2016), foi sancionada a lei de cotas nas universidades federais garantindo 

reserva de 50% de vagas para estudantes oriundo de famílias com renda baixa. 

 O ano de 2013 foi marcado por uma grande manifestação a nível 

nacional em decorrência do aumento das tarifas nos transportes públicos, em que 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.642-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.642-2011?OpenDocument
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o ME colaborou na organização; marcada também pela violência policial contra os 

estudantes. Esta manifestação, a princípio, foi desencadeada pelo aumento da 

tarifa, mas a população já estava cansada com a forma de governo em diferentes 

aspectos: econômicos, socioculturais, políticos. Que desencadeou grande adesão 

da população e movimentos sociais, sendo combatidos pela polícia. No momento, 

também, ocorreram ocupações nas universidades, onde os estudantes lutavam por 

melhorias acadêmicas e estruturais; outra pauta de reivindicações foi a 

desmilitarização da Polícia Militar (PM), o que unificaria com a Polícia Civil, sendo 

esta uma bandeira de luta marcante neste período. (BARBOSA, KEBAUY, 2016).  

Observa-se que diversas reivindicações repetem-se ao longo da história 

do ME, como a questão do transporte público; onde encontra-se manifestações 

desde 1852, na Revolta do Vintém até os anos atuais.  

Outro fato importante ocorrido, foi o 4º Conselho Nacional de Entidades 

de Base (CONEB), realizado em Recife, onde foi lançada a Comissão da Verdade 

dos Estudantes, que tinha por objetivo realizar o levantamento de dados sobre as 

mortes e agressões dos estudantes e militantes ocorridas durante a ditadura militar. 

(COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS 

ESTUDANTES, 2015). No ano seguinte, 2014, a presidenta Dilma Rousseff foi 

reeleita. Conforme divulgado pelo Jornal da UNE (2014), após 4 anos de 

mobilizações, o Movimento Estudantil conquistou 10% do PIB destinado a 

investimentos na educação, fomentado pela Lei nº 13.005 que aprova o plano de 

educação. (BRASIL, 2014). 

Em 2015, no cenário político, foi dado início a operação “Lava Jato” com 

objetivo de investigar políticos e grandes empresas que estão envolvidos com o 

desvio de verbas da Petrobras. Na publicação encontrada que versa sobre o ME 

neste ano, observa-se a participação da UNE no protesto em “descomemoração” 

aos 50 anos da Rede Globo, e durante o 54º Congresso da UNE, a Comissão 

Nacional da Verdade da UNE lança o seu relatório final, com a relação de as 

estudantes vítimas da repressão. (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE DA 

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, 2015). 

De acordo com o Caderno de Teses (2015), no 54º Congresso da UNE, 

o Programa de Bolsa Permanência (PBP) entra para as lutas do Movimento 
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Estudantil, com objetivo de ampliar o programa para os alunos beneficiários do 

Financiamento Estudantil e do Programa Universidade para Todos, que estejam 

em situação socioeconômica vulnerável. O ME se posiciona contra o Congresso 

Nacional, liderado por Eduardo Cunha, contra a aprovação do Projeto de Lei 

4.330/2004 que versa sobre a terceirização de empresas estatais; e ao Projeto de 

Emenda Constitucional (PEC) 171/1993, que defende a redução da maioridade 

penal.  (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1993). 

O Movimento Estudantil reafirma sua luta pela democracia, e os 

estudantes secundaristas ocupam as escolas com forma de protesto contra a 

reorganização que iria ser feita no estado de São Paulo - separando o Ensino 

Fundamental do Ensino Médio, ocasionando em superlotação nas salas de aulas e 

distanciamento da escola em relação às moradias dos estudantes - inicialmente 

organizada pela União Paulista dos Estudantes Secundaristas (UPES). O 

movimento acarretou em grandes paralisações atingindo todos os estados, 

buscando melhorias no investimento na educação e posicionando contra o 

sucateamento do ensino, o que resultou em grandes repressões, principalmente 

em São Paulo a mando do Governo Geraldo Alckmin. (UBES, 2015). 

No fim desse ano iniciou-se o processo de Impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff, de acordo com o autor Alencar (2016), do Jornal Le Monde 

Diplomatique Brasil, o “Impeachment tem previsão constitucional. É o ato mais 

grave do nosso ordenamento político, por isso deve ser utilizado com muito critério”. 

Conforme relatado por Cortez (2016), o Governo foi acusado de não realizar o 

pagamento de cerca de 40 bilhões aos bancos públicos, que consequentemente 

efetivou uma dívida realizando empréstimo do dinheiro para a União, 

caracterizando-se como uma pedalada fiscal; o que é proibido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o mesmo já aconteceu em outras gestões, o que está 

sendo apurado é o tamanho das “pedaladas”. No entanto, sua defesa diz que essas 

ações não ferem a Lei de Responsabilidade fiscal porque o atraso do pagamento 

dos bancos é previsto em contrato e que isso não trouxe prejuízo aos cofres 

públicos.  

Especificamente em 2016 ocorreu a crise financeira, gerando grandes 

cortes nos programas sociais e aumento do desemprego. De acordo com a 

Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (2016) e 
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com a UBES (2016a), surge nesse cenário, novamente, o movimento dos 

estudantes secundaristas, exigindo a CPI da Merenda - devido o dinheiro desviado 

da merenda escolar- ocupando novamente as escolas do estado de São Paulo, 

sofrendo intensa repressão e violência do governo estadual Geraldo Alckmin.  As 

ocupações iniciadas em São Paulo, em junho de 2016, alcançaram 7 estados 

brasileiros: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Rio Grande 

do Sul com mais de 236 escolas ocupadas. Além das reivindicações específicas de 

cada estado, os estudantes exigiam, de maneira geral, mais investimentos na 

infraestrutura das escolas, e faziam denúncias contra o desvio de verbas na 

educação, a privatização e projetos conservadores ameaçadores ao ensino 

público. (UBES, 2016a). No âmbito da UNE, os alunos realizaram diversas 

manifestações em favor da democracia e se posicionavam contra o Impeachment 

da Presidenta Dilma, participando também das manifestações que ficaram 

conhecidas como “Em defesa da democracia”, pois defendem que o impeachment 

é ilegal e, portanto, consideram como um golpe na história do Brasil. (UNE, 2016). 

Após o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente 

Michel Miguel Elias Temer Lulia, conhecido como “Temer”, assume interinamente 

o governo. De acordo com a Folha Bancária (2016), o mesmo exerce medidas de 

reorganização dos Ministérios que compõem o Governo Federal, extinguindo os 

ministérios da igualdade, das mulheres, dos direitos humanos, da juventude e da 

controladoria geral da União, este último responsável pelas questões relacionadas 

à fiscalização de corrupção do governo. Gerando grandes manifestações sociais e 

artísticas, principalmente do movimento feminista que não apoiava a mudança e 

dos grupos artísticos em relação ao Ministério de Cultura, sendo este recriado por 

consequências das manifestações e repercussão negativa. Em artigo escrito para 

o jornal “O Globo” o cantor e compositor Caetano Veloso relata:  

[...] Eu, neste primeiro momento do governo Michel Temer, só tenho 
mesmo é uma grande queixa a fazer: a extinção do MinC é ato retrógrado. 
[...] Só Collor o tinha tentado antes, com tétrico resultados.[...] (O GLOBO, 
2016). 
  

Em relação a mudança que ocorreu da implantação da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres junto ao Ministério da Justiça, Eleonora Menicucci, relata 

ao jornal Le Monde Diplomatique (2016), que essa mudança significa um retrocesso 

aos anos 1970 quando as ações de violência contra as mulheres eram casos de 
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polícia. Já no governo da Presidenta Dilma Rousseff, ocorreu criação de programas 

que garantiam os direitos das mulheres como o programa Viver sem Violência e a 

Lei do Feminicídio, tornando crime hediondo o estupro, alterando o Código Penal 

em relação a morte de mulher para feminicídio, e não homicídio. Assim 

esclarecendo diversos casos de violências que ocorrem no Brasil, o movimento 

feminista teve grandes participações nas criações e exigências frente ao governo. 

Eleonora Menicucci se posiciona contra ao governo Temer relatando sua vivência:  

Eu e minha geração, que vivemos o golpe de 1964, conhecemos as 
barbaridades sofridas pelas torturas e sabemos que o golpe de hoje se 
apresenta como muito perigoso por sua forma dissimulada e fascista: 
entrando o dia inteiro na casa das pessoas pelas TVs com informações 
seletivas e distorcidas. (MENICUCCI, 2016). 

 

No dia 31 de agosto, por 61 votos a favor e 20 contra, o Senado afasta 

a Presidenta Dilma Rousseff definitivamente do cargo, como aponta o jornalista Gil 

Alessi do jornal El País (2016), sendo condenada sob a acusação de ter cometido 

crimes de responsabilidade fiscal. Assim, a Presidenta Dilma Roussef teve seu 

mandato cassado, e consequentemente Michel Temer, vice-presidente até o 

momento, assumiu o governo definitivamente. 

Conforme divulgado no jornal BBC (2016), com a posse de Temer 

ocorreram outras mudanças, com a formação do gabinete que é composto somente 

por homens, nota-se que isso não ocorre desde 1979, comparado ao antigo 

governo de Dilma Rousseff que nomeou 15 ministras nos seus dois mandatos. A 

professora Brasileira da Universidade de British, Jennifer Berdahl opina:  

Acho que é uma mensagem realmente má e perigosa que ele manda à 
população. A diversidade na liderança é muito importante por uma série 
de razões. Uma delas é a representação. Numa democracia, a ideia é ter 
líderes que representem a população e seus interesses. (BBC, 2016). 

 

Temer realizou nomeações para cargos-chave em sua gestão, ministros 

que estão sendo investigado no esquema de corrupção na Petrobras. Nomeou 

como Ministro da Fazenda, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, 

segundo ele, o novo governo deve anunciar medidas para reverter o crescimento 

da dívida pública com o aumento dos impostos. (BBC, 2016).  

De acordo com a Rádio França Internacional (2016), o jornal francês Le 

Monde Diplomatique Brasil, apontou que Henrique Meirelles, nomeado pelo 

governo Temer à ministro da fazenda, irá enfrentar graves dificuldades 

orçamentárias, grande número de desemprego e manifestações contra o governo. 
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João Cayres, representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT), diz a Rádio 

França Internacional (2016) que, “essas reformas vão levar o Brasil de volta aos 

anos 1990”.  

De acordo com o Jornal G1 (2016), no plenário da Organização das 

Nações Unidas (ONU), ocorreu um protesto silencioso contra o governo de Michel 

Temer na sessão de abertura da Assembleia Geral, onde diplomatas e ministro de 

6 países se retiraram no momento do seu discurso. Ocorreu também manifestações 

em frente ao hotel onde estava hospedado em Nova York.  

A UNE lançou nota se opondo ao governo Temer, posicionando juntos a 

outros Movimentos Sociais que o processo de afastamento da Presidenta Dilma 

Rousseff foi um golpe político-institucional (UNE, 2016c), conforme declarado no 

trecho da nota abaixo: 

para a UNE, esse é um golpe contra a nova cara da universidade, colorida 
e plural, conquistada com anos de avanços em políticas inclusivas. É um 
golpe contra o ProUni, o Enem, o Fies, o PNAES, os 10% do PIB brasileiro 
para a educação. (UNE, 2016c). 

 

O jornal Le Monde Diplomatique Brasil (2016) publicou a matéria de 

Carlos Eduardo Martins, relatando que o Brasil está vivendo um momento 

dramático na política por conta do novo governo Temer, que busca destruir as 

bases do projeto nacional-popular e tornar o protagonismo do capital financeiro em 

política de Estado.  

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, vem sendo alvo 

de grandes desavenças no senado e nos movimentos sociais, a proposta tem por 

objetivo congelar investimentos da União por 20 anos, com o objetivo segundo o 

governo Temer, de conter as dívidas públicas, os gastos das esferas públicas serão 

corrigidos anualmente apenas pela inflação do ano anterior, e não podendo 

aumentar os orçamentos, segundo matérias dos jornais O Portal Vermelho (2016) 

e El País (2016). Neste momento político essa proposta está sendo avaliada pelo 

Senado Federal na nomenclatura de PEC 55/2016. 

No seminário promovido pela Plataforma Política Social e pelo Le Monde 

Diplomatique Brasil economistas concordam unanimemente que limitar com a 

aprovação da PEC o Estado vai trazer mais recessão, terá perda de arrecadação, 

desemprego e arrocho salarial, os trabalhadores irão ser os grandes prejudicados.  

(VERMELHO PORTAL, 2016). 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/onu/
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Dentro desse cenário a UNE realizou ocupação no escritório da 

Presidência de São Paulo contra o PEC 241, junto a Frente social Povo sem medo 

organizou o ato na Avenida Paulista, intensificou-se as formações e reuniões da 

UNE e UBES; ocorrendo ocupações nas escolas públicas e estaduais pelo mesmo 

motivo. Sendo o ME um dos primeiros movimentos sociais a se posicionarem contra 

os retrocessos de forma ativa.  

Um governo não eleito, ilegítimo está tomando uma decisão pelos 
próximos 20 anos, isso acarreta uma geração inteira de consequências. 
Um congelamento principalmente com foco na saúde na educação, sendo 
que ainda representa muito pouco dentro do orçamento já que o Brasil não 
investe como deveria nessas áreas”, afirmou Simone Nascimento, diretora 
de Assistência Estudantil da UNE. (UNE, 2016a). 

 

Antonio da Silva Pinto (2016) relata ao jornal Le Monde Diplomatique 

Brasil a importância de uma mobilização nacional para defender os direitos que 

estão ameaçados frente a esse governo:  

Vivemos um momento em que o importante não é a defesa de partidos 
políticos, embora também sejam necessários à democracia. Precisamos 
unir forças para a defesa dos direitos do povo brasileiro circunscritos em 
nossa Constituição. É hora da união dos de boa-fé, não importa a 
coloração partidária, para a defesa do estado de direito, da democracia e 
da Constituição Cidadã contra o golpe daqueles de má-fé. (PINTO, 2016). 

 

Ocupar a rua e resistir ao golpe se tornou a grande bandeira atual do 

ME. Dentre as ocupações em todo território nacional diversos estudantes foram 

sentenciados por realizar ocupações. As reuniões das executivas da UNE e UBES 

se intensificaram com o objetivo de construir e aprovar o calendário de lutas e 

mobilizações contra PEC 241. 

Durante o mês de novembro é realizado no Brasil o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) criado com o objetivo de analisar o nível de aprendizagem 

do ensino médio. Atualmente é através da nota desse exame que os estudantes 

concorrem a vagas para as Universidades, tais provas são realizadas em escolas 

estaduais e municipais que no momento estavam ocupadas contra a PEC 241, 

sendo em média 1.200 escolas e institutos federais, além de 139 universidades 

ocupadas em todo o país. (UBES, 2016b). 

Com a ocupação das escolas a UBES, UNE e Associação Nacional de 

Pós-graduandos (ANPG) lançaram nota em repúdio às declarações de Mendonça 

Filho, atual Ministro da Educação que afirmou que através da Advocacia-Geral da 

União (AGU) irá cobrar as entidades os prejuízos com o adiamento do Exame 
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Nacional do Ensino Médio (Enem) nas escolas ocupadas. O Movimento Estudantil 

afirma que o diálogo poderia ter garantido a realização do ENEM, já que no segundo 

turno das eleições municipais ocorreu votação com as escolas ocupadas, 

propiciado pelo diálogo entre a Justiça Eleitoral e os ocupantes, conforme divulgado 

pela Ubes (2016b). Em nota os representantes do ME ressaltam: 

Ao adiar a realização do ENEM nas instituições ocupadas para o mês de 
dezembro, o ministério tenta lamentavelmente colocar os estudantes uns 
contra os outros. E, ao punir financeiramente as entidades, tenta 
criminalizar o movimento estudantil buscando enfraquecer o movimento 
legítimo das ocupações. No entanto, não terá sucesso. A juventude se 
ergueu contra o congelamento do seu futuro, vamos ocupar tudo, vamos 
barrar essa PEC e a MP do ensino médio com toda a nossa força. Nossa 
luta não acabou, segue e se fortalece por meio de novas instituições 
ocupadas e mobilizadas. (UBES, 2016b). 

Através desta retrospectiva, analisamos que o ME é um movimento 

social de grande potencial, visto que suas conquistas fomentaram em 

transformações políticas e econômicas significativas para o desenvolvimento do 

país. Tendo em vista a atual conjuntura nacional e as lutas que vem surgindo do 

Movimento Estudantil, de modo geral todos reivindicam melhorias na educação, 

desde o funcionamento até investimentos financeiros entre outras questões sociais. 

Portanto, pode-se dizer que estamos vivendo dias de grandes lutas e, 

consequentemente modificações no cenário político de grande importância para o 

futuro do país, porém é possível perceber que o Movimento Estudantil tem picos de 

participação e a necessidade constante de formação, com objetivo de estar coeso 

e bem pautado em suas reivindicações.  

Nesse sentido, vale ressaltar que ao analisar a história do ME nota-se 

diversas lutas estudantis que contribuíram com a sociedade e principalmente, a 

lição de que a retaliação ao movimento social não fica restrita a grande repressão 

sofrida no período da ditadura militar, por exemplo, as repressões que os alunos 

secundaristas estão sofrendo ao defender qualidade de ensinando ocupando as 

escolas em plena democracia.  

Retornando ao relato do militante 8 – Libertário apontado na pesquisa 

de Mesquita (2003), que diz que as palavras “Fora FHC sem reivindicações 

específicas dos movimentos populares, são palavras soltas ao vento.” Atualmente, 

estamos vendo o mesmo posicionamento e as palavras “FORA TEMER”, entretanto 

os militantes deve ter cautela, pois essas palavras podem não representar 
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claramente as reivindicações dos movimentos sociais, podendo resultar na 

deslegitimação do movimento.  

 

 3. História do Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional  

De acordo com o Caderno de textos do XIV Encontro Nacional de 

Estudantes de Terapia Ocupacional (2015), a organização dos estudantes de 

Terapia Ocupacional iniciou-se na década de 70, com a criação da Executiva 

Nacional de Universitários de Reabilitação (ENUR), composta por estudantes dos 

cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Ortóptica. 

Contextualizado no período de ditadura militar e com os fechamentos dos Centros 

e Diretórios Acadêmicos, os estudantes estrategicamente, organizaram o 

Movimento Estudantil com mais de um curso e adotaram o nome de Núcleos de 

Estudos, porém tendo a mesma função dos Centros e Diretórios Acadêmicos, 

manobra esta que manteve o ME ativo e possibilitou a primeira organização do 

Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional. Segundo Feriotti (2013), na mesma 

década ocorreu também o crescimento dos números de faculdades de Terapia 

Ocupacional no Brasil, ocasionando na profissão a busca por sua identidade.  

Conforme os dados divulgados pela Executiva Nacional de Estudantes 

de Fisioterapia (ENEFi), os encontros da ENUR reuniam em média 1.000 a 1.500 

estudantes de todo o Brasil. A organização era realizada com a reunião de todos 

os cursos à 6 meses antes do evento, com objetivo de definir as pautas. 

Antecedendo 1 mês do evento, os alunos representantes dos cursos reuniam-se 

na sede definida para organizar o evento, desde do espaço físico até organização 

das rodas de conversas. 

 Em 1980, o assunto pautado no encontro foi o projeto Salvador 

Julianelli, semelhante ao projeto de lei Ato médico16; 1981 foi o ano internacional 

do deficiente físico, pautando questões sobre reabilitação e direito do cidadão. No 

mesmo encontro foi pautado a publicidade das profissões; 1982 ocorreu a 

ampliação dos cursos de 3 para 4 anos, conforme exigência do MEC; e em 1983 

                                                           
16 Ato Médico: Projeto de Lei do Senado (PLS) 268/2002 que versava sobre o exercício da medicina. 

(BRASIL, 2002b). 
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foi pautado a grade curricular visto a modificação em relação aos anos de 

graduação. No ano seguinte 1984, o encontro passou a se chamar Encontro 

Nacional dos Universitários de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia 

e Ortóptica; e em 1985 aconteceu o último evento coletivo, pois, em decorrência da 

diversificação das profissões surgiram necessidades específicas, acarretando 

encontros separados. (EXECUTIVA NACIONAL DE ESTUDANTES DE 

FISIOTERAPIA). 

Conforme as publicações estudadas não constatou-se nos arquivos da 

ExNETO, encontros relacionados ao METO durante o período de 11 anos (1986-

1997), entretanto,  retomando a história do ME, no final dos anos 80 a UNE sofreu 

o momento de reorganização interna paralisando suas atividades e nos anos 90 o 

movimento foi marcado com as campanhas “Fora Collor”, a qual diversas 

organizações estudantis estiveram presente.  Ao final a década de 90 encontramos 

atividades como Movimento específico de Terapia Ocupacional, em São Carlos, no 

ano de 1998. O I Encontro de Estudantes de Terapia Ocupacional foi organizado 

pelos alunos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). No ano seguinte, 

o II encontro foi realizado em São Paulo construído pelos estudantes da 

Universidade de São Paulo (USP); em 2001 ocorreu o III encontro foi realizado em 

Campinas, organizado pelos discentes da Faculdade de Terapia Ocupacional da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). No ano seguinte, 

2002, o IV encontro foi efetivado em Belo Horizonte, organizado pelos alunos da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde discutiu-se a  necessidade 

de nomear a entidade que até então não tinha nome, passando a se chamar 

UNETO - União Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional. E em 2003 o V 

Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional é realizado em Belém, 

Universidade do Estado do Pará (UEPA); e em Salvador, no ano de 2004, é fundada 

a Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional (ExNETO), que 

permanece até os dias atuais. (CADERNO DE TEXTOS DA XIV ENCONTRO 

NACIONAL DE ESTUDANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 2015). 

Ainda de acordo com o Caderno de Textos supracitado, observa-se que 

o objetivo da entidade representativa dos estudantes de Terapia Ocupacional: 

 

A ExNETO surgiu em meados de 2004, não só como organização 
administrativa acadêmica, mas também como organização social, ela 
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surgiu com o objetivo de defender que não há formação de qualidade sem 
que haja o conhecimento do que é a sociedade e de como ela realmente 
funciona. (CADERNO DE TEXTOS DA XIV ENCONTRO NACIONAL DE 
ESTUDANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 2015, p. 4). 
 

O METO realizou Encontros Nacionais dos Estudantes de Terapia 

Ocupacional uma vez ao ano de acordo com o Caderno de Textos  do XVIII 

Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Terapia Ocupacional (2013), sendo 

eles: em 2005 realizado em Curitiba, sob responsabilidade dos alunos da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), com o tema “ A Terapia Ocupacional no 

quebra-cabeça social” vide imagem de divulgação na figura 1 em anexo. No ano 

2006 ocorreu em Belo Horizonte, realizado novamente na UFMG; 2007, em Maceió, 

organizado pelos estudantes da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 

Alagoas (UNCISAL); e 2008, novamente em São Paulo, realizado pelos discentes 

da USP, com o tema “A Terapia Ocupacional no mundo do trabalho: Emancipação 

ou alienação?” (figura 2).  

A partir de 2009, encontra-se divulgado pelo Blog da EXNETO os temas 

dos Encontros Nacionais de Estudantes de Terapia Ocupacional. Assim, o ENETO 

organizado novamente pelos graduandos da UEPA, em Belém teve como tema: “A 

formação em Terapia Ocupacional: construindo uma análise crítica na sociedade”. 

Neste ano, foi dado início aos Conselho Nacional de Entidades Estudantis de 

Terapia Ocupacional (CONEETO) com objetivo de realizar formação dos 

representantes dos centros e diretórios acadêmicos realizado em Curitiba sob 

organização dos alunos da UFPR, discutindo acerca da educação, saúde, crise 

econômica e a formação curricular do Terapeuta Ocupacional. Em 2010 o 

CONEETO sediado em Maceió (vide figura 3 em anexo), organizado pelos alunos 

da UNCISAL, teve como pautas; a saúde, Terapia Ocupacional e trabalho, Ato 

Médico, o ME e a construção do ENETO, realizado posteriormente em Recife, 

através dos alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no mesmo 

ano com o tema, “Reprodução de saúde, pra que? Quem? ” 

Em relação às ações do METO, de acordo com a Revista o Viés, a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 2010, teve a reitoria ocupada 

pelos diversos estudantes, movimento este que iniciou com o curso de Terapia 

Ocupacional que exigia melhorias na universidade. 
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No ano de 2012, Brasília foi a sede do XII Encontro Nacional dos 

Estudantes de Terapia Ocupacional com o tema: “Romper com a passividade para 

entrar em atividade: construindo um olhar crítico na Terapia Ocupacional” 

organizado pela Universidade de Brasília (UnB), vide figura com imagem de 

divulgação em anexo. No mesmo ano, em São Paulo, é realizado o CONEETO, 

pautando: ME, Universidade, Terapia Ocupacional, o mundo do trabalho, 

opressões, estratégias e táticas. No ano de 2013 é realizado dois CONEETOS, 

sendo um em São Carlos (UFSCar) com o tema “Unindo força e criando saberes” 

(figura 5) e o de Belo Horizonte (UFMG) com o tema “Articulando sonhos e 

rompendo barreiras” (figura 6). Em 2014, é realizado o CONEETO no Espírito Santo 

sob organização dos discentes da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

titulado: “Na mudança do presente a gente molda o futuro” (figura 7). Observa-se 

que o METO permaneceu durante 2 anos sem realizar o ENETO, sendo esse um 

evento mais amplo que acolhe todos os estudantes da graduação, sem a 

necessidade de estar vinculado a representação estudantil.  Somente no ano de 

2015 é realizado o ENETO, em Belo Horizonte com o tema “Formação acadêmica 

x demandas sociais” (figura 8), no qual houve o maior número de participantes e 

representantes estudantis. Devido à ausência do encontro nesses 2 anos, os 

militantes e estudantes se organizaram para convidar e divulgar para o maior 

número de participantes, assim possibilitando mudanças do estatuto da Executiva 

e o retorno da comunicação com diversas entidades. No mesmo ano, de acordo 

com o Jornal Gaúcha (2015), os alunos de Terapia Ocupacional da Universidade 

de Pelotas (UFPel) ocuparam a reitoria, exigindo melhorias no curso; e ocorre em 

Brasília, o CONEETO (figura 9). Por fim, em 2016, ocorreu o ENETO em Campinas, 

organizado pelos alunos de Terapia Ocupacional da PUC-Campinas tendo como 

tema:  “Formação na Sociodiversidade” (figura 10); e em julho, realizou-se em 

Vitória - ES, o CONEETO com o tema “Reflexões sobre a representatividade 

estudantil: onde estamos e aonde queremos chegar? ” (Figura 11). (EXECUTIVA 

NACIONAL DOS ESTUDANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL). 

No contexto atual com diversas mudanças políticas e reivindicações 

sociais, a Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional se 

posicionou frente às mudanças com o lançamento da nota de apoio as ocupações 

contra a PEC 241 (55), porém não encontrou-se dados de organização de 
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formações ou repasses para os outros segmentos como os C.A e D.As. 

(EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL). 

Em nota a ExNETO posiciona:  

Declaramos que somos uma gestão que acredita no poder de decisões 
tomadas por viés democrático, que legitimem a soberania popular e não 
retire do povo tua garantia de acesso aos direitos básicos. O 
congelamento, por 20 anos, de repasses à saúde e educação 
representam uma guinada à iniciativas conservadoras, elitistas e voltadas 
à interesses majoritariamente vinculados à iniciativa privada. Sem contar 
que é um retrocesso em relação aos ganhos sociais que têm sido obtidos 
de forma progressista, com o passar dos anos. (EXECUTIVA NACIONAL 
DOS ESTUDANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL). 

 

O Centro Acadêmico de Brasília realizou paralisação no campus junto 

ao curso de Saúde Pública, posicionando-se contra o governo Temer. Na UFPR os 

estudantes de Terapia Ocupacional ocuparam a reitoria contra a PEC 241, e na 

UFSM participaram de protesto com a mesma pauta, em outras regiões o METO 

consta-se participando de forma menos ativa das ocupações, porém pouco 

articulado com a ExNETO. Ao relacionar o Movimento Estudantil de Terapia 

Ocupacional com o Movimento Estudantil de âmbito nacional, encontramos 

aspectos que reproduzem-se nos dois segmentos. Vale esclarecer que o METO 

não está credenciado à UNE, portanto, é um Movimento Estudantil independente.   

A seguir apresentamos o quadro 2, contendo os eventos do Movimento 

Estudantil de Terapia Ocupacional, conforme o ano, abrangência do evento, cidade 

no qual foi realizado e a organização estudantil responsável, como descritos neste 

capítulo. 
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Quadro 2. Eventos do Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional 

ANO EVENTO CIDADE ORGANIZAÇÃO 

1998 ENETO São Carlos UFSCar 

1999 ENETO São Paulo USP 

2001 ENETO Campinas PUC- Campinas 

2002 ENETO Belo Horizonte UFMG 

2003 ENETO Belém UEPA 

2004 ENETO Salvador Não consta 

2005 ENETO Curitiba UFPR 

2006 ENETO Belo Horizonte UFMG 

2007 ENETO Maceió UNCISAL 

2008 ENETO São Paulo USP 

2009 ENETO 

CONEETO 

Belém 

Curitiba 

UEPA 

UFPR 

2010 CONEETO 

ENETO 

Maceió 

Recife 

UNCISA 

UFPE 

2012 ENETO 

CONEETO 

Brasília 

São Paulo 

UnB 

USP 

2013 CONEETO 

CONEETO 

São Carlos 

Belo Horizonte 

UFSCar 

UFMG 

2014 CONEETO Espírito Santo UFES 

2015 ENETO 

CONEETO 

Belo Horizonte 

Brasília 

UFMG 

UnB 

2016 ENETO Campinas PUC- Campinas 

 

A partir da análise do METO e da organização dos dados na tabela, 

observa-se que as organizações, bem como as cidades dos encontros, se repetem, 

concentrando na região sudeste. Assim, pode-se apontar que esse dado reflete a 

organização do ME, entendendo que a concentração dos eventos evidencia quais 

são as entidades estudantis de Terapia Ocupacional mais presentes no METO, o 

que em longo prazo reflete na profissão, pois comparando as entidades de classes, 

o Sudeste é região com mais representatividade. Constatou-se também que no 

período de 2013 a 2014 foi realizado três CONEETOs, não ocorrendo o ENETO, 

pois foi um período que o METO estava se reorganizando, entretanto, três anos 

com eventos voltados aos C.As resultaram na diminuição da formação e visibilidade 

do METO, ocasionando diminuição de participação dos estudantes. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral: Analisar quais são as contribuições do ME na construção da 

identidade profissional.  

 

4.2 Específicos:  

● Identificar e analisar os principais temas discutidos pelo Movimento 

Estudantil de Terapia Ocupacional na atualidade;  

● Apontar os aspectos em comum das entidades representativas de 

estudantes de Terapia Ocupacional,  

● Analisar os temas discutidos e sua interface com a atuação do 

Terapeuta Ocupacional 
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5 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica de 

natureza exploratória, utilizando abordagem qualitativa. A escolha dessa 

abordagem emergiu da necessidade de analisar a dimensão do Movimento 

Estudantil de Terapia Ocupacional nas suas interfaces com os diversos contextos 

políticos, históricos e sociais, e qual o seu impacto na formação profissional. 

Drumond e Rodrigues (2004, p.107) aponta que em relação a formação do 

terapeuta ocupacional num país com grande desigualdade social, como o Brasil, 

“faz-se necessário formar cidadãos críticos para atuarem num contexto de acirrada 

desigualdade social, cuja realidade os profissionais devem compreender, para nela, 

intervir com vistas a uma prática ética e comprometida com a justiça social”. Nesse 

sentido, segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) “[...] preocupa-se com aspectos 

da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais” cabe-se a abordagem qualitativa. 

Para seu desenvolvimento utilizou-se as bases de dados Capes, BDTD (Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações), periódicos de Terapia Ocupacional: Revista de 

Terapia Ocupacional da USP e Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, 

livros e websites. Sendo que, em decorrência de não conter a temática do 

Movimento Estudantil nos periódicos de Terapia Ocupacional, para a pesquisa 

referente ao Movimento Estudantil, utilizou-se os descritores Movimento Estudantil, 

Movimento Estudantil Brasileiro, História do Movimento Estudantil, UNE, 

Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional, ExNETO nas bases de dados 

Capes, BDTD e em websites. A revisão bibliográfica referente a formação e 

identidade profissional foi realizada utilizando os descritores: formação terapia 

ocupacional e formação profissional na Revista de Terapia Ocupacional da USP, e 

nos Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar. 

Foram encontrados 235 artigos (18 artigos nos Cadernos de Terapia 

Ocupacional da UFSCar e 217 artigos na Revista de Terapia Ocupacional da USP), 

sendo selecionados após leitura na íntegra dos resumos, de acordo com os critérios 

de inclusão, 17 artigos (5 nos Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar e 12 

na Revista de Terapia Ocupacional da USP). 

Houve a necessidade de pesquisar sobre a identidade profissional em 

outras bases de dados devido sua ausência nos periódicos de Terapia 
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Ocupacional, assim realizou-se consulta nas bases de dados BDTD e Scielo, 

contabilizando dois artigos selecionados (1 artigo da BDTD e 1 artigo da Scielo). 

Estabeleceu-se como critérios de inclusão: artigos científicos completos 

em português que continham a temática da formação profissional de Terapia 

ocupacional, com publicações no período de 2000 a 2016. Foram excluídas da 

pesquisa as publicações que abordavam somente conteúdos políticos da formação, 

não contendo discussões acerca dos conteúdos teóricos e publicações fora do 

período. 
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6 RESULTADOS 

Nos resultados serão discutidas as contribuições do Movimento 

Estudantil de Terapia Ocupacional em relação a Terapia Ocupacional, 

contextualizando com as discussões apresentadas neste estudo que versam sobre 

a Formação e a Identidade Profissional e, posteriormente, apresentaremos a 

análise das contribuições do METO considerando os objetivos específicos deste 

trabalho, que envolve identificação e análise dos principais temas discutidos 

buscando sua interface com a atuação do Terapeuta Ocupacional.  

 

                6.1 Formação profissional 

Ao longo dos anos, a formação profissional do Terapeuta Ocupacional 

modificou-se na medida em que a atenção à saúde redimensionou-se do modelo 

médico para o modelo biopsicossocial - que visa a integralidade do sujeito e uma 

visão holística do profissional - e em conformidade com as novas políticas públicas 

e projetos governamentais que foram sendo estabelecidos, o que 

consequentemente resultou em mudanças nos projetos pedagógicos. (FURLAN et 

al, 2014). Entretanto, segundo Mângia, Almeida e Lancman (2005) encontra-se 

nesse processo um distanciamento entre a formação e as necessidades do sistema 

de saúde vigente em decorrência da desarticulação das políticas educacionais e da 

saúde. 

Atualmente, a formação está calcada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) dos cursos de Terapia Ocupacional, estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação e pela Câmara de Educação Superior, a partir da resolução 

CNE/CES 6, de 19 de fevereiro de 2002, e nos parâmetros da Federação Mundial 

de Terapeutas Ocupacionais - World Federation of Occupational Therapists 

(WFOT)17.  (FURLAN et al, 2014; LOPES et al, 2008; LOPES, PAN, 2013; 

PEREIRA JORGE et al, 2016; SILVA, OLIVER, 2016). 

De acordo com as DCN, a formação profissional do Terapeuta 

Ocupacional consiste numa formação generalista, humanista e reflexiva, 

                                                           
17  World Federation of Occupational Therapists (WFOT): Federação Mundial dos Terapeutas 

Ocupacionais é a organização internacional oficial que apoia e promove a terapia ocupacional 
mundialmente de acordo com os dados divulgados no site da AOTA (The American Occupational 
Therapy Association), Associação Americana de Terapia Ocupacional (tradução nossa). 
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envolvendo um corpo de conhecimento com várias competências e habilidades a 

serem aprendidas. (BRASIL, 2002). 

Estabeleceu-se nesta resolução habilidades e competências gerais, e de 

cunho específico da formação em Terapia Ocupacional. No âmbito geral do 

conhecimento, estão habilidades que todo profissional da saúde deve adquirir em 

sua formação, como: atenção à saúde, desenvolvendo práticas de promoção, 

prevenção, proteção e reabilitação da saúde considerando a integralidade do 

sujeito; comunicação, prezando pelo acesso e confidencialidade das informações 

dos pacientes; liderança, faz necessário ter compromisso, responsabilidade, dentre 

outros aspectos que visam o bem estar da comunidade; administração e 

gerenciamento, preparando os estudantes para tomar iniciativas, gerenciar e 

administrar todos os aspectos que fazem parte do processo de trabalho e à serem 

empreendedores e gestores;  e  educação permanente, envolve o compromisso e 

a responsabilidade de estar sempre aprendendo na formação e na prática. 

(BRASIL, 2002). 

No que concerne ao corpo de conhecimento específico do Terapeuta 

Ocupacional, estão habilidades baseadas nos fundamentos teóricos, históricos, 

filosóficos e metodológicos da Terapia Ocupacional; compreensão dos fatores que 

fazem parte do processo saúde-doença (fatores biológicos, econômicos, sociais e 

culturais); conhecimento do desenvolvimento humano, bem como a estrutura 

anatomofisiológica, estrutura psíquica e suas patologias; e aspectos políticos, 

pautando-se em princípios éticos, no trabalho em equipe e, sobretudo, no sistema 

de saúde vigente no país.  (BRASIL, 2002). Cabe ressaltar aqui, os incisos que 

abordam a compreensão e aprendizagem do objeto de intervenção do Terapeuta 

Ocupacional, a ocupação humana e todos os fatores envolvidos, bem como 

habilidades pessoais que o profissional em questão necessita desenvolver: 

 
VIII - compreender o processo de construção do fazer humano, isto é, de 
como o homem realiza suas escolhas ocupacionais, utiliza e desenvolve 
suas habilidades, se reconhece e reconhece a sua ação; IX - identificar, 
entender, analisar e interpretar as desordens da dimensão ocupacional do 
ser humano e a utilizar, como instrumento de intervenção, as diferentes 
atividades humanas quais sejam as artes, o trabalho, o lazer, a cultura, as 
atividades artesanais, o autocuidado, as atividades cotidianas e sociais, 
dentre outras; XIII - conhecer e analisar a estrutura conjuntural da 
sociedade brasileira em relação ao perfil de produção e da ocupação dos 
diferentes indivíduos que a compõe; XIV - conhecer as políticas sociais 
(de saúde, educação, trabalho, promoção social e, infância e 



69 

 
adolescência) e a inserção do terapeuta ocupacional nesse processo; 
XXIV - desenvolver habilidades pessoais e atitudes necessárias para a 
prática profissional, a saber: consciência das próprias potencialidades e 
limitações, adaptabilidade e flexibilidade, equilíbrio emocional, empatia, 
criticidade, autonomia intelectual e exercício da comunicação verbal e não 
verbal; XXV - desenvolver capacidade de atuar enquanto agente 
facilitador, transformador e integrador junto às comunidades e 
agrupamentos sociais através de atitudes permeadas pela noção de 
complementaridade e inclusão; (BRASIL, 2002, p. 2-3). 
 

No âmbito internacional, a formação em Terapia Ocupacional é 

paramentada consensualmente pelo World Federation of Occupational Therapists 

(WFOT), estabelecendo que a formação do Terapeuta Ocupacional necessita de 

conhecimentos da área das ciências humanas, e implica também no 

desenvolvimento da criticidade para que o futuro profissional tenha competência 

para atuar frente a complexidade das problemáticas da vida do sujeito, 

considerando os aspectos éticos, políticos e técnicos. (LOPES, PAN, 2013). 

Em relação aos Padrões Curriculares Mínimos Mundiais, Lopes et al 

(2008) aponta o processo de revisão e definição: 

A Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais (WFOT), em 1998, 
iniciou o debate para revisar os Padrões Curriculares Mínimos Mundiais e, 
como conseqüência, realizou a avaliação (para abertura e credenciamento) 
de cursos. A natureza da revisão foi feita a partir da mudança de 
parâmetros: da orientação universal ao culturalmente sensível; do enfoque 
biomédico à perspectiva ocupacional; do diagnóstico em saúde à saúde e 
ao bem-estar; do individual ao enfoque em grupos e populações; da ênfase 
no tratamento ao maior enfoque na prevenção e promoção da saúde; do 
conteúdo acadêmico às competências dos graduados; da prescrição ao 
processo e desenvolvimento. Definiu, ainda, os aspectos essenciais do 
conhecimento, habilidades e atitudes que os graduados devem demonstrar: 
relação pessoa ocupação-meio ambiente e suas articulações com a saúde, 
relações terapêuticas e profissionais, processo de terapia ocupacional, 
raciocínio e comportamento profissional e contexto da prática profissional. 
(LOPES et al, 2008, p.162). 

 

Neste sentido, nota-se que tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais 

quanto os parâmetros da WFOT preconizam por uma formação que ultrapasse o 

foco da atenção à doença, o cuidado deve-se direcionar a ocupação humana e 

todos os aspectos e problemáticas envolvidas na vida do sujeito, pensando sua 

complexidade; e fundamentar na atual interdisciplinaridade e em princípios éticos, 

conforme aponta Furlan et al (2014): 

 
adoção de uma estratégia prática de ensino voltada para a reconstrução 
da complexidade do contexto social, o trabalho em equipe e as práticas 
cuidadoras, considerando que na intervenção profissional sempre há 
implicações culturais, sociais, éticas e políticas. (FURLAN et al, 2014, 
p.110). 
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No entanto, cabe salientar que a formação vai além do ensino-

aprendizagem dos saberes teóricos, históricos metodológicos, técnicos. Baccaro e 

Shinyashik (2011) apontam a importância da socialização da profissão durante a 

formação. Estes autores analisam que a socialização é um processo que envolve 

a internalização de regras e valores do grupo, promovendo através da relação 

social a identificação dos estudantes com a profissão, isto é, os estudantes 

desenvolvem um sentimento de identidade profissional. 

Assim, observa-se que existe uma relação da formação com a identidade 

profissional conforme menciona os autores, e por isso ao buscar as contribuições 

do Movimento Estudantil na construção da Identidade Profissional não há como se 

eximir das discussões acerca da formação, sendo esta uma temática recorrente 

nos Encontros Nacionais de Estudantes de Terapia Ocupacional. A seguir, serão 

apresentadas as discussões e problemáticas que foram retratadas na literatura 

estudada. 

 

6.1.1 Reflexões da Formação Profissional  

As publicações utilizadas elucidam aspectos do ensino aprendizagem, 

metodologia de ensino, da compreensão dos conteúdos teóricos e das práticas 

terapêuticas supervisionadas, evidenciando as singularidades dos mesmos quando 

trata-se de uma área de atuação da Terapia Ocupacional, como a área social, a 

saúde mental, saúde coletiva, entre outras. Assim, definiu-se estas categorias para 

abordar as discussões. 

Em relação ao ensino aprendizagem, Furlan et al (2013) em seu estudo 

aponta uma análise realizada por Pfeifer (2000), que ao avaliar o planejamento de 

uma disciplina embasada no método da aprendizagem baseada no problema, 

menciona que a formação centrada também na problematização, além do raciocínio 

clínico e da reflexão crítica, prepara os Terapeutas Ocupacionais para                                                                                                                                     

serem mais autônomos na prática e na formação continuada (aprimoramento, 

residência, mestrado e etc.).  A problematização como uma metodologia de ensino 

também foi citada por Campos, Della Barba e Martinez (2013), ao falar do ensino 

de Terapia Ocupacional com ênfase na atenção básica, os autores referem que 
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esta metodologia fundamentada na concepção pedagógica sócio construtivismo18 

está de acordo com as políticas públicas de saúde e educação superior. 

Neste sentido, o ensino voltado a problematização prepara o aluno para 

lidar melhor com a realidade em que se encontra a população atendida e a própria 

realidade do SUS, colaborando para que analise a complexidade do cotidiano. 

(FURLAN et al, 2013; CAMPOS, DELLA BARBA, MARTINEZ, 2013, LOPES et al, 

2008).  

Sob outra perspectiva, Furlan et al (2013) aponta o estudo de Rozendo 

et al (1999) que caracterizou a formação em saúde na Universidade de São Paulo, 

no qual constatou-se que muitos docentes realizam a prática da educação bancária, 

modelo de educação criticado por Paulo Freire. Neste modelo não há 

problematização, não há trocas entre professor e aluno, “sendo o saber imposto ou 

comunicado verticalmente, pouco questionamento por parte dos alunos ou abertura 

de diálogo por parte dos professores, com uso excessivo de aulas expositivas”. 

(FURLAN et al, 2014, p. 112-113).  

Em busca de um ensino voltado a problematização, que considere às 

demandas sociais e faça os alunos refletirem sobre o contexto da realidade, os 

docentes de Terapia Ocupacional têm se reunido desde o ano de 1986 através dos 

Encontros Nacionais dos Docentes de Terapia Ocupacional (ENDTO) para debater 

as questões que envolvem a formação profissional do Terapeuta Ocupacional no 

âmbito das políticas de saúde, assistência social e educação, e todas que 

apresentam a temática inclusiva; e ainda buscar estratégias para o 

desenvolvimento na área. (FURLAN et al, 2014; LOPES et al, 2008). Lopes et al 

(2008) aponta uma pauta que tem sido recorrente nos últimos encontros: 

como articular a terapia ocupacional brasileira e sua correlação entre o 
desenvolvimento da área, ou seja, seu esforço em ciência, tecnologia e 
inovação, e os processos de inclusão exclusão social a que estão 
submetidas as populações alvo das suas intervenções profissionais no 
país. (LOPES et al, 2008, p. 160) 

 

                                                           
18 Sócio-contrutivismo:  De acordo com Boikio e Zamberlam (2001) é uma teoria desenvolvida com 

base nos estudos de Vigotsky. “O referencial sócio-construtivista implica [...]uma compreensão da 

educação e dos fenômenos educacionais como processos em movimento e em transformação, 

localizando-os dentro de um sistema amplo, que leva em conta a realidade social e histórica em que 

estão inseridos” (BOIKIO, ZAMBERLAM, 2001, p.52). 
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No XI ENDTO, realizado em 2008, na cidade de São Paulo,  organizado 

por docentes da USP/SP, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), da 

UFSCar e da Universidade de Sorocaba (UNISO) foram apresentadas discussões 

que versavam sobre o ensino da graduação e seus desafios; conhecimento e 

debate sobre a educação continuada, e desafios da produção de pesquisa e pós-

graduação; e envolvimento dos docentes no contexto do ensino e pesquisa. No 

grupo de trabalho “Experiências de formação e metodologias de ensino para 

integração com as políticas públicas em saúde, educação e assistência social”, 

discutiu-se que em decorrência das políticas atuais da saúde, educação e 

assistência social preconizarem a atuação na ótica da integralidade do sujeito “têm 

permitido maior aprofundamento do debate e do desenvolvimento de estratégias 

que visam esta formação superior integrada” (LOPES et al, 2008, p. 161). Foi 

constatado também, a partir das experiências compartilhadas, que há poucos 

profissionais atuando nas políticas públicas de educação, assistência social quando 

comparado a inserção dos mesmos nas políticas públicas de saúde, esta com uma 

tendência na atenção básica; apontaram a dificuldade de manter projetos, 

convênios e parcerias para o ensino em decorrência da oscilação de profissionais 

gestores; limites na formação do docente para capacitar o estudante no SUS, 

evidenciando a necessidade de educação permanente; e discutiu-se também sobre 

a falta de experiências com realização da intersetorialidade, construção do plano 

de cuidado elaborado pelo coletivo da equipe de saúde (Projeto Terapêutico 

Singular) e a integralidade do sujeito. Após as discussões, apontou-se como 

deliberações a necessidade de aumentar os recursos humanos das faculdades e 

aumento de técnicos, principalmente terapeutas ocupacionais para executar as 

políticas sociais. (LOPES et al, 2008). 

O outro grupo de trabalho que discutiu questões da graduação abordou 

os “Desafios frente à expansão e manutenção de cursos de graduação em terapia 

ocupacional no país”. De acordo com Lopes et al (2008) aponta um dos objetivos 

das faculdades brasileiras de Terapia Ocupacional no que se refere a formação: 

“Formar profissionais qualificados tecnicamente e comprometidos politicamente, 

através de uma participação regional integrada e crítica, têm se constituído como 

objetivos dos cursos de graduação existentes no país. ” (LOPES et al, 2008, p. 

163). 
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Assim, evidencia novamente a necessidade da formação pautada em 

aspectos técnicos, políticos, éticos, visando contribuir para uma participação 

política ativa dos futuros terapeutas ocupacionais. Os docentes desse grupo de 

trabalho abordaram também sobre o aumento de vagas públicas sem a ampliação 

de políticas assistenciais para colocação do profissional no mercado de trabalho e 

dificuldades das faculdades particulares no sistema privado ensino. Entretanto 

apontam a necessidade de acompanhar a qualidade dos cursos das instituições 

públicas. (LOPES et al, 2008). 

Por outro lado, teve uma questão refletida em uma única publicação, a 

formação idealizada e a formação real, discutida por Constantinidis e Cunha (2013), 

referindo que esta deve preparar o aluno para lidar com as condições ideais e reais 

envolvidas na formação, como por exemplo, a prática. No campo de atuação, o 

aluno depara-se com uma prática diferente da teoria, evidenciando um 

distanciamento teórico-prático que ele acaba não sabendo lidar. Assim, estes 

aspectos devem ser fomentados na formação, conforme assinalado por estes 

autores: 

Neste sentido, infere-se que o desafio na formação do profissional da 
saúde - no caso, do terapeuta ocupacional é preparar o aluno para 
equacionar a relação entre as condições ideais e reais que estão 
presentes no dia a dia dos serviços, nos investimentos para transformação 
das realidades no atendimento às necessidades da população. Assim, a 
formação consistiria no diálogo entre o ideal e o real visando alcançar o 
possível nas ações; resultaria de um processo de transformação que se 
dá entre a realidade considerada e o modelo idealizado. A realidade que 
se tem acesso no território existencial de cada um, na relação professor-
aluno, na relação terapeuta ocupacional-população atendida-instituições 
e o ideal que vai sendo construído nessas relações, que trazem as 
possibilidades e limites que vão transformando a realidade. 

(CONSTANTINIDIS, CUNHA, 2013, p. 152). 
 

No que concerne ao distanciamento teórico-prático, este demonstrou ser 

um desafio presente na formação profissional do Terapeuta Ocupacional. 

(DAHDAH, FRIZZO, FANGEL, 2014; LINS, MATSUKURA, 2015b). Dahdah, Frizzo 

e Fangel (2014), no estudo sobre o ensino do contexto hospitalar nas faculdades 

brasileiras de Terapia Ocupacional, menciona que a integração teórico-prática é 

impossível quando o curso de Terapia Ocupacional de algumas faculdades 

possuem disciplina específica de contexto hospitalar, mas não possuem atividades 

práticas e vice-versa, entretanto, Lins e Matsukura (2015b) ao estudar o ensino de 

saúde através de um estudo qualitativo com docentes do estado de São Paulo 
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aponta que a articulação dos estudos teóricos e práticos com as políticas públicas 

ocorre, porém divergem da prática.  

Além deste ponto, os últimos autores supracitados explicam que a 

inserção tardia no estágio de saúde mental e a compreensão dos limites nos 

serviços em que estão estagiando são desafios presentes. (LINS, MATSUKURA, 

2015b). Os mesmos autores, ao abordar a formação de Terapia Ocupacional no 

campo da saúde mental sob as perspectivas de discentes e egressos, apontam que 

embora as Diretrizes Curriculares Nacionais (2002) preconizam que as práticas 

terapêuticas sejam realizadas gradativamente durante o curso, e que ainda, os 

serviços devem abranger todas as áreas da Terapia Ocupacional previstas no 

currículo observou-se uma lacuna na formação referente a esses aspectos; pois a 

graduação não tem contemplado as demandas da prática no campo da saúde 

mental. Quanto a possíveis estratégias, foram apontadas pelos discentes: inserção 

precoce na prática, vivência em diversos campos de estágio e formação continuada 

para propiciar mais segurança na área. (LINS, MATSUKURA, 2015a).   

Mângia (2009) expressou algumas estratégias com objetivo de fortalecer 

a saúde mental e o processo de formação dos profissionais, apontando também 

estratégias de educação permanente e educação em saúde voltada à comunidade: 

Interferir nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2001), 
sistematizando e construindo conteúdos específicos para a formação em 
saúde mental comunitária e colocar a Saúde Mental nos programas e 
projetos de educação desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, 
especialmente nos âmbitos do Pró Saúde, PET-Saúde, Residência 
Multiprofissional e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. (MÂNGIA, 
2009, p. 1).  

 

Em relação a conduta dos docentes e supervisores, Oliver et al (2012), 

refere que a postura do docente enquanto supervisor do estágio não pode 

reproduzir o modelo protecionista da clínica-escola, para isso deve preparar para 

discutir as questões da inserção real do estudante na prática profissional, de forma 

a ampliá-las e aponta como dificuldade referente à atenção básica articular estágios 

em virtude da ausência de Terapeutas Ocupacionais nos serviços. No estudo com 

os egressos da USP de São Paulo sobre a formação do terapeuta ocupacional com 

pessoas idosas, Almeida, Batista e Lucoves (2010) apontaram a proposta de 

ampliar a vivência dos estudantes com a população e com os serviços para diminuir 

o distanciamento teórico-prático, embora ressaltam não ser suficiente. 
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Dos conteúdos teóricos as discussões perpassam pela dificuldade de 

abordá-los no tempo estipulado na grade curricular, dificuldade na compreensão 

das políticas públicas de saúde e pressupostos da reabilitação psicossocial. (LINS, 

MATSUKURA, 2015b). Na literatura estudada, também foi apontado a falta de 

disciplina sobre a gestão de serviços, haja vista a necessidade de um perfil 

profissional que saiba atuar também no gerenciamento de serviços como previsto 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais (2002). (CRUZ, SOUZA, EMMEL, 2014). 

Foi sinalizado por Silva e Poellnitz (2015), a importância do ensino da 

atividade na formação, considerada centrais no processo terapêutico. Este ensino 

permite a experimentação da atividade, promovendo um espaço para exprimir os 

sentimentos, análises reflexões e iniciando o processo de habilidades e 

competências característico da Terapia Ocupacional.  

Silva e Oliver (2016) mencionaram diversos conteúdos que consideram 

essenciais na formação do terapeuta ocupacional para Atenção Primária à Saúde, 

tais como, o entendimento do marco internacional Alma Alta (1978), Reforma 

Sanitária, compreensão da organização do SUS, bem como a história, políticas 

públicas, princípios, desafios presentes, sociedade e controle social. Além disso, 

assinala a Educação Popular e a compreensão do território, pois a partir de 

atividades com a comunidade busca aproximar o estudante da população, 

colaborando para que futuro terapeuta ocupacional considere em sua atuação às 

necessidades da população e do seu contexto. Entretanto, evidenciam que os 

conteúdos não devem estar restritos a Saúde Coletiva, haja vista a grande 

contribuição do núcleo profissional do terapeuta ocupacional, ressaltando o 

importante papel no acolhimento, escuta, vínculo, no apoio às equipes na atenção 

a famílias em vulnerabilidade social, no cuidado da vida cotidiana, dentre outros. 

Em decorrência do atendimento a diversas populações (pessoa com deficiência, 

em sofrimento psíquico, vulnerabilidade social…), as ações na atenção primária à 

saúde podem perpassar pelo campo social, tendo em alguns casos interface com 

o campo teórico e prática da terapia ocupacional.  

Quanto a metodologia de ensino, além da importância de realizar a 

problematização como uma forma de ensino aprendizagem, também discutiu-se 

outros apontamentos.  
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Batista e Lucoves (2010) e Almeida (2011), ao estudar o ensino da 

gerontologia com egressos da USP de São Paulo e com docentes da área de 

gerontologia dos cursos de graduação brasileiros, destacou que mudanças nas 

metodologias de ensino aumentam seu aproveitamento. Alguns docentes apontam 

a utilização de metodologia ativa como positiva; e como estratégias de ensino foram 

mencionadas: estudo e discussão de casos clínicos, atividades práticas, 

elaboração de roteiros e entrevistas com idosos, bem como sua realização, trocas 

entre alunos cursando a disciplina teórico-prática e aqueles que fazem estágio na 

área, elaboração de portfólio, dentre outros.  Destas, vale ressaltar que a 

metodologia das trocas realizadas entre alunos que estão fazendo estágio na área 

e dos alunos que ainda estão tendo a disciplina teórico-prática foi apontada 

somente neste estudo; porém pode-se inferir como uma metodologia com grande 

potencial, para que os alunos discutam sobre a prática e a teoria, a fim de entender 

alguns aspectos envolvidos no distanciamento teórico-prático, dando 

possibilidades de reflexões para ambas as partes. 

Oliver et al (2012) traz a importância do estudante viver a realidade do 

país e seu sistema de saúde vigente. Neste sentido, aponta-se propostas com a 

perspectiva de o estudante viver a realidade do SUS, como o Aprender SUS que 

trata-se de uma proposta de educação permanente que inclui a formação inicial dos 

profissionais, e o Programa Vivências e Estágios na realidade do Sistema Único de 

Saúde (Ver-SUS) que oferece vivências aos estudantes universitários no Sistema 

Único de Saúde com duração de 7 a 15 dias. Este último utiliza a metodologia de 

imersão teórica, prática e vivencial, em que o aluno fica 24h na vivência, realizando 

atividades e compartilhando conhecimentos que versam sobre a gestão, 

estratégias de atenção, dentre outros aspectos do SUS, com o objetivo de contribuir 

na formação dos profissionais para que se comprometam com os aspectos éticos 

e políticos visando as necessidades de saúde da população. (PORTAL DA SAÚDE, 

2015). 

6.1.2 Reflexões da Identidade Profissional 
 

Identidade profissional está relacionada às características em comum de 

um determinado grupo, são estas que também os tornam diferentes dos demais. 

(CARVALHO ,2012). 
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 A Terapia Ocupacional em sua abordagem se preocupa com a 

integralidade do sujeito e o reconhecimento da dimensão social da saúde, visão 

esta consonante com a atual definição de saúde adotada pela Organização Mundial 

de Saúde, divulgada na carta de princípios em 1948 de acordo com Sciliar (2007, 

p. 36): “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades", e com o sistema público de saúde 

brasileiro (SUS). Segundo Carvalho (2012), a identidade profissional influencia no 

reconhecimento social da profissão e destaca que “em geral, as profissões que não 

atendem aos interesses do capital do sistema de saúde são pouco reconhecidas. ” 

(CARVALHO, 2012, p. 366). Fato esse que influencia diretamente na profissão de 

Terapia Ocupacional, pois não utiliza-se recursos que geram lucro ao sistema 

capitalista, como por exemplo, o uso de medicamentos. 

O Terapeuta Ocupacional aborda e realiza ações em relação às 

necessidades objetivas e subjetivas do sujeito, inserindo interfaces artísticas, 

socioeducativas e um redimensionamento das relações de saúde, não sendo 

necessário utilizar equipamentos de alta tecnologia, e a isso agregamos a mudança 

de paradigma que direciona a atenção à saúde, deixando de focar somente à 

doença, fundamentando-se o  atendimento na centralidade da atenção ao sujeito e 

na compreensão do processo saúde-doença, bem sua multicausalidade. Com isso 

a identidade profissional caracteriza-se dinâmica com diversos processos 

terapêuticos, tendo uma visão complexa de saúde. (CARVALHO, 2012). 

Segundo a autora supracitada, a identidade profissional é reforçada pelo 

nome, definição e registro profissional. Em pesquisas já realizadas, diversos 

Terapeutas Ocupacionais acreditam que é necessário à mudança do nome da 

profissão para melhor compreensão social. Em relação à definição, alguns autores, 

criticam as definições utilizadas por algumas associações de classe e profissionais. 

Cabe ressaltar que mesmo com a criação da AOTA, a Terapia Ocupacional não 

utiliza uma linguagem ou definição uniforme. De acordo com Soares (2007), foi 

divulgado pela Associação Brasileira de Terapia Ocupacional 28 definições 

coletadas junto a WFOT, demonstrando a problemática citada acima.  

A definição de Terapia Ocupacional foi proposta por George E. Barton, 

prevalecendo dentre as diversas denominações. Foi ele também que sugeriu e 

organizou a AOTA. A definição surgiu da seguinte indagação de Barton: “Se há 
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uma doença ocupacional, por que não uma Terapia Ocupacional? ” Entretanto, a 

autora aponta que uma definição profissional deve ter objetivo, objeto de trabalho, 

instrumento e clientela. No caso da Terapia Ocupacional compreende-se como 

objeto de trabalho, o fazer humano, o cotidiano, porém definir-se pelo objetivo e 

objeto de trabalho pode ocorrer similaridade à outras profissões. (SOARES, 2007). 

Em relação ao registro profissional, são órgãos responsáveis, o 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e o Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional os Regionais (CREFITO). De 

acordo com Carvalho (2012), a Terapia Ocupacional tem uma posição coadjuvante 

em relação a Fisioterapia nos órgãos representativos e como consequência reflete 

de forma negativa na identidade profissional. Tendo em vista o compartilhamento 

dos conselhos e a grande diferença entre o número de profissionais, os cargos mais 

importantes dos órgãos são ocupados por fisioterapeutas, visto que são eleitos 

quantitativamente por votos e por consequência a maior representatividade dos 

Conselhos está com os profissionais de Fisioterapia. 

Com o objetivo de reverter esses desafios, Branco (2003), aponta que o 

Terapeuta Ocupacional deve se apropriar da sua importância profissional, 

qualificar-se e expor a público seu conhecimento. Ressaltando que: 

“identidades profissionais, na área da saúde, teve início no século 
passado, se relaciona com o crescimento do Estado e seu efeito 
regulador. Universidades, escolas, hospitais-escolas, passam a ser 
lugares em que produzem identidades tanto profissionais como culturais 
de certo grupo e espaço acadêmico, ao se relacionar com a sociedade, 
estrutura um campo de relações entre competências profissionais, 
conhecimentos leigos e ideologias da época” (BOURDIEU, 1989 apud 
BRANCO, 2003 p. 34-35).  
 

Feriotti (2013) aponta que a construção da identidade da Terapia 

Ocupacional perpassa pelo processo histórico e contextual. Em face a construção 

didática da autora em relação ao período, paradigmas e o objetivo da intervenção 

terapêutica, esse foi divido em três momentos, tornando-se possível analisar a 

construção da identidade da Terapia Ocupacional. 

O primeiro momento condiz ao início do século XX, onde surge a 

profissão na segunda década deste século. A visão social está voltada ao modelo 

humanista; o Terapeuta Ocupacional focava na compreensão da natureza 

ocupacional do homem, tendo por objetivos participação e organização na vida 
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social e cultural, promoção de bem-estar e autorrealização, combate à ociosidade 

e à inatividade, entre outros. 

Na segunda metade do século XX, seguia-se no modelo reducionismo, 

no qual foca a doença e nos sintomas. Vale salientar que no decorrer de 1940 a 

1960, a Terapia Ocupacional teve grande influência do Movimento Internacional de 

Reabilitação. (DE CARLO, BARTALOTTI, 2011; FERIOTTI, 2013). Assim, o 

Terapeuta Ocupacional realizava o tratamento de doenças e alívios de sintomas 

através das atividades, treinamentos e adaptação das Atividades de Vida Diária, 

adaptação social e ajuste comportamentais, entre outros. De acordo com Carlo e 

Bartolotti (2001), nesse período surge a medicina hospitalar e a atividades são 

indicadas pelos médicos. Na França inicia com Pinel, o tratamento moral, onde a 

atividade é usada como educação, coerção física e moral, o objetivo da escola de 

tratamento moral era corrigir hábitos errados dos pacientes que os afastam da 

sociedade e criar hábitos saudáveis. 

A partir da década de 70, em decorrência do regresso na economia 

mundial, houve corte de recursos em diversas áreas. Na Terapia Ocupacional 

surgiu uma necessidade, vindo com forte pressão que os terapeutas 

desenvolvessem práticas comprovadamente eficazes e competentes. Além disso, 

foi dado início a uma discussão na América do Norte, Inglaterra e Brasil (em 1980) 

sobre a necessidade de uma abordagem preventiva, bem como serviços e 

equipamentos voltados à prevenção, contrapondo-se ao cuidado focado na doença 

e nos sintomas. (DE CARLO, BARTALOTTI, 2001). 

O terceiro e atual momento no início do século XXI, ocorreu a mudança 

de paradigma para uma visão de mundo complexa e sistêmica, trabalhando a 

integralidade da saúde; o Terapeuta Ocupacional redimensiona seu tratamento 

para a intervenção na interação do homem com seu ambiente e contexto, 

construção de rede sociais de apoio, exercício de cidadania e garantia dos direitos 

humanos, transformação do ambiente, diminuindo barreiras e ampliando a 

acessibilidade, entre outros. (FERIOTTI, 2013). 

Assim, nota-se que desde o início da profissão até o momento atual, a 

Terapia Ocupacional passou por mudanças de paradigmas, redimensionamento 

dos objetivos da intervenção terapêutica, tendo grande relação com os contextos 
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sociais e políticos e que a partir de todos estes aspectos foi construindo sua 

identidade profissional. 

 

6. 2 Análise do METO. 

A análise do Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional efetuou-se 

com a utilização dos Estatutos dos Centros Acadêmicos de Terapia Ocupacional e 

os cronogramas dos eventos realizados pela Executiva Nacional dos Estudantes 

de Terapia Ocupacional. Entende-se como Estatuto, um regulamento ou conjunto 

de regras que organiza e direciona o funcionamento de uma entidade, coletividade, 

órgão, entre outros. Neste sentido, esses documentos foram utilizados para 

analisar quais temas de reivindicações ou lutas/pautas que estão presentes no 

Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional buscando atingir os objetivos do 

presente estudo.  

A análise foi realizada com os Estatutos da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUC – Campinas), Universidade Estadual de 

São Paulo (UNESP), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

disponibilizados no blog da ExNETO. Constatando que todos apresentam 

disposições características dos Estatutos dos Centros Acadêmicos de Terapia 

Ocupacional que versam sobre a organização, finalidade, bem como suas 

propostas enquanto entidade representativa dos estudantes; direitos e deveres dos 

membros; penalidade; competências de cada cargo ou diretoria; comissões, 

assembleias, eleições, entre outros. 

Com relação as pautas de lutas dos estudantes de Terapia Ocupacional, 

apresentam nos Estatutos artigos relacionados à representação de todos os 

estudantes e especificamente do curso de Terapia Ocupacional; defesa dos 

interesses dos discentes; defesa pelos direitos e reivindicações do estudantes; 

aperfeiçoamento da educação; movimento em prol da melhoria do nível de ensino 

do curso; divulgação do curso de Terapia Ocupacional; luta pela ampliação da 

participação e representação estudantil nos órgãos colegiados; luta dos estudantes 

ao lado da comunidade para a construção de uma sociedade livre e democrática; 
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luta por uma universidade crítica, autônoma e democrática; defesa da universidade 

livre e soberana; incentivo da representatividade dos estudantes nos órgãos legais 

da profissão; posicionamento do Centro Acadêmico frente a questões políticas. 

Ao analisarmos, constatamos que os artigos dos Estatutos que 

apresentam as competências da entidade, sendo essas as lutas/defesas dos 

estudantes, versam sobre a defesa dos interesses dos alunos, o aperfeiçoamento 

da educação, objetivam a ampliação da participação e representação estudantil, 

lutam por uma universidade crítica, autônoma e democrática e a promoção de 

eventos, reuniões, palestras de caráter social, político, econômico, cultural, 

científico, artístico e desportivo se repetem nos estatutos. Entretanto, alguns 

estatutos apresentam competências que diz respeitos a questões sociais e políticas 

que são únicas, como o estatuto da UnB em seu artigo V: “Esclarecer e estabelecer 

posicionamentos dos associados frente a questões políticas que envolvem 

polêmicas como a regulamentação dos Atos e Práticas dos Profissionais de Saúde 

e Reforma Universitária”. Segundo o Estatuto da IFRJ compete ao Centro 

Acadêmico lutar contra todas as formas de opressão e exploração. 

Os estatutos da UFRJ e da UFPR apresentam competências referentes 

a profissão como a divulgação do curso de Terapia Ocupacional dentro da 

universidade através do Centro Acadêmico e o incentivo a representatividade 

enquanto graduando/profissional de Terapia Ocupacional no Rio de janeiro junto 

aos órgãos legais da profissão; enquanto o da UFPR coloca-se a fazer 

esclarecimentos aos estudantes quanto aos objetivos e prioridade referentes à 

profissão de Terapia Ocupacional. 

Com relação às bandeiras/frentes de lutas foi encontrado somente no 

estatuto do Centro Acadêmico da PUC-Campinas, as quais são referentes aos 

Programas de Acesso à Universidade, a Saúde da Mulher, Movimento Negro, 

Movimento Feminista, SUS e SUAS, Saúde Mental e da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência. Estas têm o objetivo organizar e esclarecer as lutas das quais o Centro 

Acadêmico está pautado. 

A frente de lutas de Programas de Acesso à Universidade defende 

programas sociais que proporcione a entrada de estudantes de baixa renda na rede 

privada de ensino superior e a ampliação de programas de permanência estudantil, 

bem como, a criação de uma rede que acolha os estudantes bolsistas; e luta por 
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respeito dentro da universidade. Já a da Saúde da Mulher luta pelo direito à saúde 

integral da mulher, programas de acesso especializados e atendimento 

humanizado; a Frente do Movimento Negro, luta pelos direitos humanos, defende 

as cotas raciais, expressão cultural e religiosa negra e de matriz africana e repudia 

o genocídio da juventude negra e as desigualdades racismo no Brasil; Frente do 

Movimento LGBT defende a bandeira LGBT e coloca-se contra à homofobia, bifobia 

e transfobia dentro dos campis universitários, buscando combatê-las; a Frente do 

Movimento Feminista busca evidenciar a luta das mulheres, discutir temas que 

envolvem o papel feminino, assim com a violência contra a mulher e repudiar 

qualquer ato de violência do âmbito universitário; Frente SUS e SUAS: defende a 

garantia de manutenção dos elementos que integram esses sistemas, acesso 

universal, integral, regionalizado e humanizado; Frente de saúde mental: defende 

a reforma psiquiátrica e implementação dos serviços, elabora de políticas públicas, 

apoia os atendimentos psicossociais, luta pelos direitos e pela implementação da 

Política Nacional para a População em Situação de Rua e se opõe a todos os tipos 

de institucionalização; e Frente de inclusão das pessoas com deficiência: defende 

a igualdade de oportunidades em todos os níveis (educação, trabalho, saúde…). 

Estas frentes de luta assemelham-se com as bandeiras de luta da EXNETO de 

educação, saúde e com as bandeiras da UNE “Quem Entrou Quer Ficar“ e Fim do 

extermínio da população jovem negra.  

Ao analisar os eventos realizados entre 2001 e 2016, estes organizados 

por estudantes de Terapia Ocupacional, nos quais são convidados profissionais e 

outros movimentos sociais para a colaboração da abordagem do tema, com o 

objetivo de realizar formação, reflexão e fomentar a carreira de Terapia 

Ocupacional; efetuamos o levantamento dos cronogramas destes, constatando que 

existem temas constantemente abordados nos encontros, e em alguns eventos 

temos temas em emergente discussão, segundo as demandas sociais que são 

consoantes às bandeiras do METO.  

Corresponde aos temas constantemente abordados: Movimento 

Estudantil, Saúde, mercado de trabalho, políticas públicas, questões de gênero, 

representatividade da Terapia Ocupacional, atual situação da graduação, 

sucateamento de ensino superior, e o SUS.  

http://www.une.org.br/site/wp-content/uploads/2014/12/UNE_FOLDER_Assistencia-Estudantil_2.pdf
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Temas emergentes contextuais; em 2014 foi abordado questões 

relacionadas à saúde mental com ênfase nas Comunidades Terapêuticas, com a 

aprovação da Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas em 

2003 e a aprovação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em 2011. (BRASIL, 

2003; BRASIL, 2011c). Diante deste contexto, surgiu a necessidade de discutir 

sobre os novos modelos de atendimento em saúde mental, e em particular pautar 

as Comunidades Terapêuticas devido os posicionamentos diversos em relação a 

esse equipamento, abordado principalmente pela Luta Antimanicomial; assim 

afetando na atuação do terapeuta ocupacional visando os diferentes objetivos de 

cada instituição, foi discutido também as medidas socioeducativas com objetivo de 

compreender o contexto dos usuários e o papel do terapeuta ocupacional. Em 2015 

ocorreu uma macro discussão nacional em virtude da PEC 171/93 que prevê a 

redução da maioridade penal, onde maiores de 16 anos passam a ser julgados de 

acordo com o Código Penal, afetando o trabalho dos terapeutas ocupacionais no 

contexto social com os adolescentes em conflito com a lei. 

Ocorreram posicionamentos contra a aprovação da PEC 171/1993, visto 

que, seria responsabilidade do Estado o cuidado integral da criança e, de acordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 1990, que estabelece 

no artigo 2º: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. Portanto, a mesma não poderia sofrer uma acusação criminal. Sendo 

destacada também nos eventos a necessidade de reforma política, em razão das 

discordâncias dos movimentos frente às práticas do governo; já em 2016 foi 

realizado a primeira organização do Movimento Feminista de Terapia Ocupacional, 

visto que a categoria é composto por em sua maioria mulheres, em contrapartida 

os órgãos de representação não possuem paridade de gênero na sua composição, 

o mesmo que ocorre no atual governo federal, abordando também questões 

relacionadas a singularidade feminina que como campo de atuação temos a Saúde 

da Mulher, e foi abordada questões dos saberes populares na saúde, entrando para 

o campo das Práticas Integrativas Complementares que vem crescendo como 

campo de atuação do Terapeuta Ocupacional. 

  Como visto na história do Movimento Estudantil, os posicionamentos 

são necessários, visto que a falta do mesmo provoca discordância entre os 
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militantes, acarretando discussão que versa sobre legitimidade e 

representatividade da entidade, como apresenta em diversas vezes na história da 

UNE desde da sua criação até os anos de FHC. No METO não está sendo diferente, 

no último encontro realizado no Espírito Santo foi debatido esse aspecto em 

decorrência das dificuldades encontradas com a falta de articulação e ações. 

Observamos também a falta de documentação histórica do METO nos documentos 

da ExNETO, perdendo-se importantes ações e características do Movimento, que 

puderam ser recuperadas com a realização deste trabalho.   

Em relação ao Movimento Estudantil, o tema apresenta-se em todos os 

eventos realizados, abordando questões relacionadas à organização geral e a 

específica da Terapia Ocupacional. Sendo eventos do METO, o tema sempre terá 

pauta visto a necessidade de realizar formações, objetivando a melhoria e o 

desenvolvimento da militância, retomada histórica das lutas, contextualizando os 

novos ingressantes e atualizando em relação às necessidades contemporâneas.     

Quanto às questões com o tema saúde, estas sendo abordadas em 

todos os eventos sobre a situação da rede de saúde, as políticas públicas, efetiva 

implantação do SUS e a nova concepção de saúde, até o modo em que tais 

temáticas são abordadas na graduação, nas vivências de estágios, a realidade 

social, objetivando as mudanças de paradigmas e a necessidade de atualização e 

informação em relação ao modelo de saúde, relacionando os equipamentos de 

trabalho e o funcionamento da rede de saúde de acordo com as demandas. 

Considerando que saúde é um direito de todos e dever do Estado segundo o 

Caderno de textos da XIV Encontro Nacional de Estudantes de Terapia 

Ocupacional (2015). Observa-se que ao abordar questões de saúde nos eventos 

foca-se o SUS e as políticas públicas, vendo a necessidade do Terapeuta 

Ocupacional conhecer o funcionamento e legislações para melhor atuação 

profissional, em consonância com as lutas sociais visando a saúde em sua 

complexidade biopsicossocial, defendendo melhorias nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde como descrito na Lei 8.080 que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências: 

Art.3° Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica 
do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 
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o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais. (BRASIL, 1990). 

  

Nesse sentido, os Encontros Nacionais de Estudantes de Terapia 

possibilitam que os discentes problematizem sobre o sistema da saúde vigente e o 

contexto da realidade do país, que envolve também os aspectos políticos. Assim, 

colabora para que o futuro profissional discuta estes aspectos que estão 

preconizados nos parâmetros da WFOT e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Terapia Ocupacional, ambas estabelecem que o Terapeuta Ocupacional 

precisa considerar os aspectos políticos, éticos, técnicos, sociais e culturais para 

que sua intervenção contemple o contexto social e a complexidade da ocupação 

humana do sujeito. (BRASIL, 2002; FURLAN et. al, 2014).  

O mercado de trabalho é abordado nos eventos na perspectiva futura de 

atuação, levantando os modelos de atendimentos, as dificuldades encontradas nos 

estágios e vivências, bem como a representatividade da Terapia Ocupacional na 

equipe multiprofissional. Essa temática propicia que os estudantes compartilham 

experiências relacionadas aos estágios, podendo observar campos diferentes de 

estágios dependendo da região do país, discutir sobre a integração teórico-prática 

e como encontra-se o mercado de trabalho, abordando também a falta de 

profissionais em algumas áreas/regiões que dificultam as práticas terapêuticas 

supervisionadas e reconhecimento da profissão. 

Esta discussão que versa sobre os estágios permite que os estudantes 

falem sobre o ideal e o real que Constantidinis e Cunha (2013) apontam como 

necessário na formação preparando o estudante para ponderar o idealizado, a 

teoria com a realidade, a prática que nos serviços em que estão realizando estágios 

diariamente, para poder colaborar nos atendimentos considerando as 

necessidades da população, extrapolando a crítica a realidade. Em relação ao 

mercado de trabalho, as discussões assemelham a discussão no ENDTO, onde 

Lopes et al (2008) aponta que o aumento de vagas públicas sem a ampliação de 

políticas assistenciais para colocação no mercado de trabalho é umas das 

dificuldades. 

  Discutiu-se também nos eventos a ausência do profissional de Terapia 

Ocupacional em alguns contextos dos quais não existe obrigatoriedade de 

contratação do profissional, mas existem demandas, como por exemplo, na 
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atuação com os imigrantes, atenção à mulher vítima de violência e aos programas 

direcionados ao público LGBT; e a dificuldade de comunicação entre o METO e os 

órgãos representativos, por tratar-se de alunos em formação, causando 

distanciamento entre os setores de Terapia Ocupacional e suas ações, observou-

se nos últimos encontros apenas dois órgãos representativos presente no 

cronograma o CREFITO-3 e Confederação Latino Americana de Terapeutas 

Ocupacionais (CLATO)19. 

Em relação aos temas de opressão e as questões de gênero abordadas 

nos eventos discutem a compreensão dos estudantes e suas vivências para o 

atendimento dessa população, políticas públicas destinadas a esta questão, 

pesquisas e estudos realizados por Terapeutas Ocupacionais, acolhendo também 

os estudantes que sofrem opressões, correspondendo aos artigos localizados nos 

Estatutos do Centro Acadêmico da Faculdade de Terapia Ocupacional da PUC-

Campinas e a IFRJ que apoiam os direitos dessa população. Observa-se nos 

cronogramas que ao realizar debates específicos, são convidados representantes 

dos movimentos como, por exemplo, o movimento LGBT e feministas, com objetivo 

de construir junto à população que vivencia essas questões modos de atuação e 

compreensão acerca da demanda, compreendendo o contexto cultural e social. 

Ao discutir a atuação do Terapeuta Ocupacional frente à essas 

demandas sociais supracitadas, referenciamos a atuação no campo social, visto 

que além de dedicar-se ao cuidado frente a complexidade da problemática social, 

é uma área que está diretamente vinculada à conjuntura sócio política e a 

participação política lutando por seguridade social. (COSTA, 2016).   

De acordo com Costa (2016) a atuação do terapeuta ocupacional nessa 

área está baseada nos posicionamentos políticos dos profissionais que 

questionaram o objeto métodos e arcabouço teórico da Terapia Ocupacional, 

demonstrando assim a importância de se organizar e participar politicamente: 

Vale realçar que a atuação da terapia ocupacional no sistema de 
seguridade social, tanto na saúde como na assistência social, decorreu, 

                                                           
19 CLATO: .Confederação Latino Americana de Terapeutas Ocupacionais é uma organização que 

congrega as associações nacionais de Terapia Ocupacional da América Latina com objetivo de 
formar uma rede ativa das associações de Terapia Ocupacional latinoamericanas, incentivar e 
promover o desenvolvimento, o crescimento da profissão em cada país, fortalecer a identidade 
profissional e aumentar a cooperação entre as associações dos seus países, apoiar e ser útil em 
projetos presentes em cada associação nacional. (tradução nossa). 
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sobretudo, de um posicionamento político e acadêmico dos profissionais, 
seja no âmbito da organização societária, via adesão aos movimentos 
sociais, ainda nos anos 1970, seja no campo epistêmico e profissional, ao 
questionar o objeto da terapia ocupacional, métodos e arcabouço teórico. 
(COSTA, 2016, p. 140). 
 

A discussão e a reflexão das demandas sociais é tão necessária para a 

Terapia Ocupacional que o XI ENDTO através de mesas, grupos de trabalho, e 

conferência, discutiu a formação em busca de um ensino que contemple às 

demandas sociais e exerça a reflexão contextual da realidade; e também apontou 

a necessidade de uma participação política ativa. (FURLAN et al, 2014; LOPES et 

al, 2008). 

No que confere ao tema sobre a atual situação da graduação, são 

debatidas questões referentes às bases curriculares dos cursos de Terapia 

Ocupacional, sua correlação com os campos de estágios e as demandas 

territoriais, a formação dos docentes e suas especialidades visando a qualidade de 

formação dos discentes. Essas discussões são baseadas na bandeira da ExNETO 

que defende a educação, apontando que a formação deve contar com a criticidade 

do estudante diante da realidade nacional. (CADERNO DE TEXTOS DO XIV 

ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 2015). 

Assim, observa-se que o METO debate a formação sob a perspectiva das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (2002), buscando uma formação reflexiva. Este espaço 

propicia aos estudantes conhecimento das diferentes grades curriculares e permite 

com que os mesmos reflitam as diferenças e necessidades, problematizando a 

formação de acordo com as realidades sociais e demandas contemporâneas.  

Assim, pode-se dizer que o METO aborda algumas temáticas que 

concomitantemente debatidas nos ENDTOs. As bases curriculares são debatidas 

constantemente, tanto nos ENETOs, quanto nos Encontros Nacionais de Docentes 

de Terapia Ocupacional. Lopes et al (2008) menciona a frequência dessa temática 

“nesses vinte e dois anos de eventos foram debatidos: currículo mínimo para a 

graduação, diretrizes curriculares nacionais [...]” (LOPES et al, 2008, p.160). 

A mesma bandeira de luta pela educação posiciona-se contra a reforma 

universitária e a expansão das universidades particulares, de acordo com o 

Caderno de textos do XIV Encontro Nacional de Estudantes de Terapia 

Ocupacional (2015), ocasionando debates sobre o sucateamento de ensino. 

Somente no ano de 2015, com o retorno das faculdades particulares para o METO 
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esse tema foi revisto em debate. Vale salientar que esta discussão também foi 

apontada no XIV ENDTO, em 2008, ao falar dos desafios frente à expansão e 

manutenção dos cursos de graduação do país, apontaram como necessidade 

acompanhar o processo que estava reduzindo custos dos cursos privados e 

causando um possível sucateamento do ensino. (LOPES et al, 2008). 

Com base nesses dados constata-se que o METO propicia a partir dos 

Encontros Nacionais de Estudantes de Terapia Ocupacional, Conselhos Nacionais 

das Entidades Estudantis de Terapia Ocupacional e os Centros Acadêmicos 

espaços de discussão acerca das problemáticas sociais e da realidade do país, 

como também, realizar debates sobre os aspectos da formação, da profissão de 

Terapia Ocupacional possibilitando que a formação extrapole a prática clínica e 

tenha uma dimensão ampliada do contexto da população atendida. Atingindo de 

certo modo os objetivos implantados na AOTA (2015), que aponta a competência 

do terapeuta ocupacional em realizar a justiça ocupacional, tendo assim interface 

e colaboração com a Terapia Ocupacional e modelo de intervenção; e 

correspondem também às habilidades e competências a serem aprendidas pelo 

terapeuta ocupacional em formação descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2002) e nos Parâmetros Mundiais da WFOT, este último elucidado os estudos de 

Lopes e Pan (2013) e Lopes et al (2008). 

Concluímos que de acordo com as nossas análises os Encontros de 

Estudantes e os Encontros de Docentes abordam questões que se complementam, 

já que os dois pautam-se na busca da melhoria da profissão e desenvolvem 

discussões com grandes potenciais de transformação. Nesse sentido, podemos 

inferir que seria enriquecedor o diálogo entre essas organizações, respeitando suas 

singularidades e diversidade, com o objetivo de complementar e unir os segmentos 

e espaços de diálogos da Terapia Ocupacional, promovendo o fortalecimento do 

Movimento Estudantil e do Movimento da classe profissional, tornando uma 

organização mais empoderada, articulada, representativa e contingente, resultando 

em forças para as lutas de questões singulares, como o PL 7647  que busca a 

regulamentação da profissão de Terapeuta Ocupacional de forma independente, 

ocasionando na separação dos Conselhos que atualmente é junto a fisioterapia. 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010). 
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Correlacionando a pergunta inicial deste trabalho, pode-se dizer que o 

Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional contribui na construção da 

identidade profissional, visto que a formação e a identidade profissional estão 

correlacionadas. Quando o METO promove estes espaços de debates e 

problematizações acerca da formação, da profissão e sua representatividade; e dos 

diferentes contextos políticos, sociais, colabora com a construção da identidade 

profissional na medida em que a formação desenvolve-se o sentimento de 

identidade profissional conforme apontou Baccaro e Shinyashik (2011). A partir dos 

encontros, discussões, os estudantes passam a se aproximar da cultura 

profissional, sendo um espaço de trocas com estudantes de diversas regiões do 

país que permite encontrar os valores em comum, ou seja, que fazem parte da 

identidade profissional. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar historicamente o Movimento Estudantil desde sua origem até a 

atualidade, encontrou-se diversas lutas sociais, dentre importantes conquistas 

como no período da ditadura militar até as dificuldades enfrentadas dentro do 

próprio ME em relação a representatividade e modelos de militância. Suas 

conquistas contribuíram para o desenvolvimento do país, com ênfase nas áreas de 

educação e políticas públicas. Atualmente, estamos vivendo novamente um 

período de enfrentamento, onde observa-se a união dos movimentos sociais e 

enfoque a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas.  

Constatamos que existem reivindicações realizadas pelo ME que repetem-

se e permanecem ao longo do período, tal como protesto contra o aumento da tarifa 

do transporte público, realizados desde 1952, melhoria da qualidade de ensino e 

infraestrutura. Em momentos de grandes ameaças a garantia de direitos humanos, 

o Movimento Estudantil esteve presente, como vimos na ditadura, na tentativa de 

golpe de Jânio Quadros e no atual momento, defendendo suas bandeiras e pautas 

de luta e proporcionando aos estudantes espaços de formação e debates. 

Na atual conjuntura política e com as ocupações realizadas pelo 

Movimento Estudantil, notamos grande organização já anunciada no site da UNE 

para o ano de 2017, no qual a UNE completará 80 anos. Observamos que estamos 

vivenciando um período histórico do ME: o maior número de ocupações já 

realizadas no Brasil. Como já visto historicamente, os estudantes secundaristas 

sempre estiveram presentes nos movimentos e nas campanhas feitas pela UNE, 

como na década de 40, e novamente encontram-se mais organizados e pautados, 

mostrando sua grande potencialidade e resistência, tendo atualmente o maior 

número de escolas ocupadas em comparação às universidades, sofrendo grandes 

retaliações e intervenções da PM. Em cada escola ocupada, vemos o ensinamento 

de resistência e persistência que a geração dos secundaristas, buscando por uma 

educação de qualidade e um futuro melhor para o nosso país. 

No que se refere a história do Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional, 

observamos demandas que coincidem com as da UNE, como a representatividade 
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e lutas sociais. Entretanto, encontramos dificuldades em relação à documentação 

histórica da ExNETO, obtendo dados de forma resumida, o que dificultou as 

análises.  

A PEC 241, mobilizou todos do ME, bem como o METO e 

consequentemente a ExNETO, fazendo refletir sobre os nossos posicionamentos e 

questionar tal proposta. Os estudantes de Terapia Ocupacional ao se posicionar 

contra a PEC 241 reafirmam suas bandeiras de luta e as pautas que vem sendo 

abordadas durante a história do METO. 

 Como resultados das análises dos cronogramas dos Encontros Nacionais e 

Regionais dos Estudantes de Terapia Ocupacional e dos Estatutos dos Centros 

Acadêmicos, constatou-se diversas bandeiras de lutas que se representam em todo 

o território brasileiro e se associam com as de outros movimentos sociais, bem 

como do próprio Movimento Estudantil. Além disso, estas em sua maioria estão 

vinculadas com a profissão de Terapia Ocupacional, abrangendo a área da saúde, 

educação e políticas públicas. 

Em relação a formação e identidade profissional notou-se maiores 

publicações no que diz respeito à formação acadêmica, porém possibilitou entender 

que a formação e a identidade profissional se correlacionam, pois conforme 

afirmado por Baccaro e Shinyashik (2011), na formação é desenvolvido o 

sentimento de identidade profissional. Com isso, a partir das análises constatou-se 

a importância dos espaços de debates e problematizações presentes no Movimento 

Estudantil na contribuição com a profissão, colaborando na construção da 

identidade profissional de Terapia Ocupacional. Conforme a literatura estudada 

sobre a formação, notou-se a importância da participação política na história 

Terapia Ocupacional; e ficou evidente que têm se investido na formação em busca 

de atender aos parâmetros das Diretrizes Curriculares Nacionais (2002) e da 

WFOT, visando formar terapeutas ocupacionais críticos e reflexivos para que o 

futuro profissional tenha competência para atuar frente a complexidade das 

problemáticas da vida do sujeito, considerando os aspectos técnicos, políticos e 

éticos;  e também verificou-se a .  Desse modo, observou-se a crescente utilização 

de metodologias mais ativas, como a problematização, visando problematizar 

diversos aspectos da formação, do cotidiano e do sujeito, considerando a 
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complexidade do contexto em que ele vive, bem como a conjuntura política, 

econômica e social.  

Portanto, o METO constrói junto a graduação aspectos necessários para 

formação do terapeuta ocupacional que trabalha com a complexidade do cotidiano, 

analisando ambiente, contexto, a cultura, autonomia, independência e papel social, 

entre outros aspectos, promovendo mais habilidades para realização da justiça 

ocupacional e o exercício de cidadania.  Assim, comparando os incisos das DCN 

(2002), que abordam a compreensão e aprendizagem do objetivo de intervenção 

do Terapeuta Ocupacional, os espaços realizados pelo METO proporcionam para 

os estudantes discussões que analisam a estrutura conjuntural social, 

correlacionando com o modo de vida conforme o contexto, bem como analisando 

as políticas públicas, com o objetivo de desenvolver a capacidade de atuar junto à 

comunidade, relacionando o conhecimento específico da terapia ocupacional.  

Também viu-se que as experiências compartilhadas sobre os estágios 

permitem a aproximação e compreensão das realidades de diversos territórios 

brasileiros, podendo analisar o distanciamento teórico-prático e ponderar os 

aspectos entre ideal e do real, discutido por Constantidinis e Cunha (2013) como 

necessário e de suma importância na formação.  

Com relação ao campo profissional, através das discussões sobre o 

mercado de trabalho, a inserção do terapeuta ocupacional em contextos 

emergentes, bem como a implementação de políticas públicas que tornam 

obrigatório o Terapeuta Ocupacional na equipe multidisciplinar, representatividade 

profissional e qualidade de ensino, aproximam os estudantes da realidade 

profissional,  colaborando para que o aluno entenda as políticas, normas e o 

contexto dos órgãos representativos da profissão,  evidenciando a importância da 

participação política na profissão.  Neste sentido, contribui com a formação, visto 

que conforme aponta Lopes et al (2008), tem sido um dos objetivos da atual 

graduação investir na formação técnica, crítica e política.  

Por fim, e não menos importante, o presente estudo identificou que algumas 

discussões são realizadas tanto nos ENDTOs, quando nos ENETOs, 

demonstrando que a articulação e o diálogo entre os estudantes e docentes pode 
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ser enriquecedor na união dos segmentos e espaços de diálogos da Terapia 

Ocupacional, para fortalecer o Movimento Estudantil e Movimento da classe 

profissional, tornando uma organização mais empoderada, representativa, 

articulada e contingente. 

 Portanto, através deste trabalho nota-se a importância do Movimento 

Estudantil para a Terapia Ocupacional e evidencia que seria interessante mais 

publicações referentes a esta temática. 
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6 ANEXO - Memorial do Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional 
 

A partir dos dados disponibilizados no blog da Executiva Nacional 

elencou-se as imagens de divulgação dos ENETOs e CONEETOs como forma de 

preservar o relato de memória. A seguir, as imagens de divulgação conforme sua 

disponibilidade: 

 

Figura 1.  Imagem de divulgação do ENETO-2005 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 
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Figura 2. Imagem de divulgação do ENETO de 2008 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 

Figura 3. Imagem de divulgação do ENETO-2010 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 
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Figura 4. Imagem de divulgação do ENETO-2012 

 

Fonte: Executiva Nacional do Estudantes de Terapia Ocupacional 

 

Figura 5. Imagem de divulgação do CONEETO-2013- UFSCar 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 
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Figura 6. Imagem de divulgação do CONEETO-2013-UFMG 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 

Figura 7. Imagem de divulgação do CONEETO-2014 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 
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Figura 8. Imagem de divulgação do ENETO-2015 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 

Figura 9. Imagem de divulgação de CONEETO-2015 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 
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Figura 10. Imagem de divulgação do ENETO-2016 

 

Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 

Figura 11. Imagem de divulgação do CONEETO-2016 

 
Fonte: Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional 


