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Introdução  

O trabalho busca analisar a participação das mulheres nos movimentos estudantis, 

além de apresentar um olhar sobre quais bandeiras de lutas essa organização defende. 

Objetivamos com esse estudo observar como está o atual estado dos movimentos estudantis e 

ainda a participação e formação das mulheres diante dos mesmos. Para tanto, utilizamos da 

pesquisa de campo e revisão bibliográfica para escrever o referente estudo.  

Enfatizamos o quão importante é a figura feminina dentro dos movimentos estudantis, 

e como cada vez mais as mulheres vêm buscando seu espaço e reivindicando seus direitos. A 

participação das mulheres nestes e em outros espaços vem mudando aos poucos a sociedade 

em que vivemos e abrindo caminhos para a sociedade a qual desejamos. Os movimentos 

sociais foram e são de extrema importância para romper com a invisibilidade das mulheres. 

Sendo assim é importante dizer que: 

Os movimentos não surgem por acaso, eles nascem das lutas sociais. As 
lutas sociais acontecem quando grupos de pessoas que enfrentam situações 
de injustiça, dominação ou exploração atuam coletivamente com o propósito 
de mudar esta situação num determinado contexto (SILVA & CAMUÇA 
2013, p. 10). 
 

Buscamos com esse artigo mostrar para todos e todas a necessidade de haver mulheres 

em todos os espaços sociais de luta, seja por meio de coletivos feministas, de movimentos 

estudantis ou de qualquer outro movimento social. Para lutarmos contra uma sociedade 

machista e patriarcal precisamos fomentar a sororidade. Concordamos que  

[...] Sororidade é uma dimensão ética, política e prática do feminismo 
contemporâneo. É uma experiência subjetiva entre mulheres na busca por 
relações positivas e saudáveis, na construção de alianças existencial e 
política com outras mulheres, para contribuir com a eliminação social de 
todas as formas de opressão e ao apoio mútuo para alcançar o 
empoderamento vital de cada mulher (LAGADER, 2009, s/p). 

 Incentivar as mulheres a ocuparem espaços políticos que durante anos nos foi negado, 

pois em todos os espaços deveria haver representação feminina. Mas, será que há mulheres 
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em todos os movimentos? E mais: será que essas mulheres têm visibilidade? Dentro do 

movimento estudantil especificamente, essa presença é assídua/ representativa tal qual a 

presença masculina? São questões que provocam inquietações a qual buscamos discutir no 

decorrer da escrita. 

O trabalho esta estruturado da seguinte forma: primeiramente fazemos uma breve 

análise sobre a União Nacional dos Estudantes (UNE), pontuando um breve histórico, 

enfatizando como surgiu, e as principais lutas enfrentadas. No segundo tópico falaremos sobre 

como a UNE está estruturada internamente; no terceiro tópico discorreremos sobre a União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), abordando seu contexto histórico e como 

está organizada; no quarto tópico apresentaremos algumas concepções sobre os movimentos 

sociais com ênfase na participação das mulheres no movimento estudantil a partir de um 

relato de experiência vivenciado no Congresso Nacional da UNE (CONUNE) tentando 

compreender como se constitui esse processo e quais as contribuições femininas para a luta. 

 

Movimentos estudantis: um breve olhar voltado a UNE 

 De acordo com a UNE (2017) o movimento estudantil se inicia em meados de 1901, 

quando é criada a Federação dos Estudantes Brasileiros, a entidade foi a precursora para se 

formular a luta dos/as estudantes  que por sua vez durou pouco tempo.  

Já em 1910 é realizado o I Congresso Nacional de Estudantes, em São Paulo. 
O rápido aumento do número de escolas, nas primeiras décadas do século, 
acompanhou também a rápida organização coletiva dos jovens, que desde o 
início de sua atuação estiveram envolvidos com as principais questões do 
país (UNE, 2017, s/p). 

Uma juventude atuante, fervorosa e sedenta por igualdade e justiça tomava as ruas do 

país reivindicar direitos. Em 11 de agosto de 1937, na Casa do Estudante do Brasil, na cidade 

do Rio de Janeiro, o Conselho Nacional de Estudantes conseguiu concretizar projeto que já 

vinha sendo planejado pelos mesmos em criar a entidade máxima dos estudantes, uma 

entidade que viesse representar toda a classe, sem distinção de raça, cor, credo ou gênero. 

Reunidos durante o encontro, milhares de jovens a União Nacional dos Estudantes é fundada 

e existe até os dias atuais.  

A UNE, então, começou a se organizar em congressos anuais que englobava/ engloba 

representantes da categoria de todo o país.  A entidade busca também articulação com outras 
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forças da sociedade. É importante ressaltar que de acordo com a UNE (2017, s/p) o primeiro 

presidente oficial da entidade foi o gaúcho Valdir Borges, eleito em 1939. 

  O movimento foi marcado por assíduas batalhas durante muitas décadas. Passaram por 

diversas repressões, inclusive pela violência da ditadura militar, quando os estudantes foram 

protagonistas de marcantes lutas, em que vários estudantes foram mortos, torturados e feridos 

em vários confrontos com os militares, tendo em vista que o movimento incorporou a luta do 

povo não concordando com os desmandos do governo da época. 

       Na década de 1974, o movimento estudantil conseguiu realmente começar sua 

reconstrução, no qual é criado o primeiro DCE (Diretório Central dos Estudantes) Livre na 

cidade São Paulo, significando que este não estava subordinado pelo regime militar. Outro 

fato marcante no histórico do movimento estudantil foi em 1985, com a participação na 

campanha “Diretas Já”. Daí começou a auxiliar na criação de centros, diretórios acadêmicos e 

grêmios estudantis nas instituições de ensino que viria a somar na luta posteriormente. 

            Com o fim do Regime Militar, deu-se uma das maiores movimentações estudantis que 

aconteceu em 1992, com o pedido de impeachment do presidente Collor, no qual os 

estudantes pintaram suas faces e foram às ruas protestar contra o governo, tendo em vista os 

atos corruptos da atual gestão, e este ato lhes rendeu o apelido de "caras-pintadas." Vale frisar 

que o movimento estudantil  lutou e luta pela liberdade, pelo livre direito de expressar suas 

opiniões.  

     Mesmo com o passar do tempo e com a chegada da “modernidade”, muitas pessoas 

continuam oprimidas, promovendo atos preconceituosos, violência e exclusão. A UNE 

defende a unidade da juventude a partir da sua diversidade, privilegiando a organização de 

todos/as as/os estudantes/as sejam eles mulheres, gays, lésbicas, negros, negras ou outros 

grupos que compõem a classe estudantil brasileira.  

É de suma importância frisar como se organiza a União Nacional dos Estudantes, que 

estrutura-se da seguinte forma;  

Conselho Nacional de Entidades de Base (Coneb), no qual reúne os 
diretórios acadêmicos (DAs) e centros acadêmicos (CAs) do Brasil. Tem 
ainda o Conselho Nacional de Entidades Gerais (Coneg), que agrega os 
diretórios centrais de estudantes (DCEs) e executivas nacionais de cursos; o 
Congresso da UNE (Conune), formado por todas as entidades e também por 
todos os estudantes que quiserem, tendo participação livre e independente. O 
Conune, que ocorre a cada dois anos, sendo a maior instância do movimento 
estudantil brasileiro, quando se é escolhida a nova diretoria da UNE e 
quando são decididos os novos rumos da entidade. (UNE, 2017, s/p) 
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Atualmente encontra-se a frente da direção da UNE Mariana Dias e a vice-presidenta 

Jessy Dayane Silva Santos. Essa constituição da diretoria significa uma grande conquista para 

o movimento, pelo fato das mesmas representarem a importância, força, e luta das mulheres 

diante do movimento estudantil na busca pela igualdade de direitos entre todos e todas. 

      Diante das atividades desenvolvidas na UNE estão Encontro de Negros, Negras 

Cotistas (Enune) e ainda Encontro de Mulheres Estudantes o (EME). Frisamos ainda que a 

UNE possui uma diretoria LGBT e também participa da organização das principais paradas 

gays do Brasil. A mesma defende as políticas afirmativas de questões raciais, de gênero e, 

principalmente, para que estudantes/as pobres tenham não só acesso, mas que seja possível a 

permanência na universidade. 

     Nesse sentido salientamos que a UNE representa todos/as os/as estudantes do Brasil. 

A mesma traz como bandeira principal a educação gratuita e de qualidade para todos e todas, 

buscando defender os direitos dos brasileiros e brasileiras na busca de melhorias educacionais. 

 Como se organiza a UNE  

         A UNE estrutura-se, em três instâncias: o Conselho Nacional de Entidades de Base 

(Coneb), no qual reúne os diretórios acadêmicos (DAs) e centros acadêmicos (CAs) do Brasil. 

Tem ainda o Conselho Nacional de Entidades Gerais (Coneg), que agrega os diretórios 

centrais de estudantes (DCEs) e executivas nacionais de cursos; o Congresso da UNE 

(Conune), formado por todas as entidades e também por todos os estudantes que quiserem, 

tendo participação livre e independente. O Conune, que ocorre a cada dois anos, sendo a 

maior instância do movimento estudantil brasileiro, quando se é escolhida a nova diretoria da 

UNE e quando são decididos os novos rumos da entidade. 

          No ano em que participamos do evento (2015) quem estava a frente da direção da UNE 

foi Carina Vitral, militante do movimento UJS (União da Juventude Socialista). Na vice-

presidência ficou Moara Correia, mulher negra, militante do movimento estudantil 

KIZOMBA foi uma conquista ímpar para os movimentos dos/as estudantes mediante a 

sociedade. 

        

Um relato sobre a UBES 

De acordo com o site da UBES (2015) conseguimos identificar que foi em 1902 a 

fundação do primeiro grêmio estudantil do país, especificamente na cidade de São Paulo. 

Com o objetivo mais criativo voltado ao lazer, ao esporte, a cultura com a organização dos 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



5 

 

estudantes foi realizado o primeiro Congresso Nacional dos Estudantes, que aconteceu na 

referida cidade envolvendo um debate sobre as principais questões do país dando-se um novo 

contexto, a nova constituição brasileira veio tornar o ensino primário obrigatório em todo o 

país, expandindo as escolas, ocorrendo assim a fundação de grêmios estudantis no âmbito 

nacional e estadual. Não podemos deixar de mencionar o movimento de 1930, que de acordo 

com Abreu (2015 s/p):  

As motivações, ideias e objetivos que levaram ao movimento armado de 
1930 devem ser buscados na década de 1920, quando apareceram mais 
claramente os efeitos políticos do processo de urbanização e de 
industrialização e quando novas forças sociais, principalmente as camadas 
médias e as massas urbanas, começaram a exigir uma participação política 
que até então lhes fora vedada. As reivindicações e pressões dessas novas 
forças levaram à contestação do Estado oligárquico, na medida em que este 
era incapaz de absorver suas demandas.  
 

Assim, em 1937 a UNE ajudou a alavancar o processo de afirmação do movimento 

secundarista, que corroborou com a formação da mesma fortalecendo os estudantes 

organizados lutando contra a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, no período de 

(1937- 1945) e no combate ao Nazismo e Fascismo do país. Os estudantes foram 

fundamentais no combate a ditadura getulista em todo o seu processo. Em meio a intensos 

conflitos, estudantes ocupam as ruas e reivindicam liberdade e respeito para com os sujeitos 

que eram cruelmente violentados na época:  

No calor do conflito, em 1942, estudantes universitários e secundaristas 
ocupam a sede do Clube Germânia, na praia do Flamengo, 132 Rio de 
Janeiro, tradicional reduto de militantes nazifascistas, naquele mesmo ano o 
presidente Vargas concedeu o prédio ocupado para ser sede da UNE. 
(UBES, 2015) 
 

É importante citar que a UBES foi fundada 1948 quando os estudantes secundaristas 

se mobilizaram contra o governo de Eurico Gaspar Dutra, lutando pela campanha “O petróleo 

é nosso”, que defendia a nacionalização dessa riqueza a luta dos mesmos deram resultados 

favoráveis. Com o sucesso do resultado, resolveu-se fazer o I Congresso Nacional dos 

Estudantes Secundaristas efetivando assim a fundação da União Nacional dos Estudantes 

Secundaristas (UBES), em 25 de julho de do referido ano.  

Movimentos sociais e movimento estudantil: mulheres em luta  

O interesse em pesquisar sobre os movimentos sociais, especificamente sobre a 

participação das mulheres no movimento estudantil, partiu da curiosidade de buscar intender 

os procedimentos que levam algumas pessoas (mulheres) a estarem à frente de alguns 
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movimentos, buscando compreender qual a importância para sua vida, e como elas acreditam 

que podem contribuir na vida de outras mulheres. É importante que antes de buscar 

compreender o que fora proposto, se entenda como se constitui a sociedade: para Guareschi 

(2010 apud Osorio, 2014, p. 19):  

[...] A sociedade é constituída e construída através de relações sociais. Estas 
são vistas como um “jogo de forças” e em constante tensão e evolução, o que 
provoca conflitos entre pessoas ou grupos de pessoas com diferentes 
interesses (Guareschi, 2010). Entendemos que os movimentos sociais são 
frutos das tensões, que partem de expectativas, sonhos, aspirações de 
pequenos grupos.  

 

A participação das mulheres no movimento estudantil é sinônimo de luta por uma 

sociedade mais justa sendo base de mudanças essenciais na historia política e social do país, 

buscando formas para introduzir suas ideias e seus desejos como a luta por um espaço de 

igualdades dentro e fora do movimento a luta pela liberdade de expressão, o acesso a 

educação, o direito de votar e a se candidatar, as condições igualitárias de ingresso no mundo 

do trabalho, sabemos que a luta das mulheres obteve muitas conquistas, mas ainda ah muito a 

se conquistas, não podemos deixar de relacionar essas conquistas ao movimento estudantil e 

as mulheres que se organizavam na época. 

 Encontramos com a pesquisa variados trabalhos que versam sobre o movimento 

estudantil, no entanto, poucos referentes à participação das mulheres neste movimento. Elas 

ficam desaparecidas atrás dos termos totais dados aos “estudantes”, são tratadas como 

totalidade, sendo que não somos vistas como parte dessa totalidade pela sociedade.  

   É preciso dizer que essa invisibilidade para com as mulheres se dá em virtude das 

construções e das relações de gênero baseada em um sistema machista, que as mulheres ainda 

eram e ainda são privadas de alguns espaços públicos, fazendo com que os homens fossem os 

principais responsáveis pela influencia social e pela “transformação” da sociedade. Por isso 

estamos falando de um grande movimento histórico e de influência social, de uma perspectiva 

de resistência e luta. Mediante essas inquietações é que buscamos investigar a importância do 

papel da mulher nesse contexto social em que os menos favorecidos ou aqueles/as que ficam a 

margem da sociedade são considerados minorias, e as mulheres estão dentro dessa porção. 

Como afirma Osorio (2014, p. 20):  

Dentre as minorias, encontramos as mulheres, as quais, embora em maior 
número na maioria dos países, podem ser consideradas uma minoria social. 
Há muitos indícios que comprovam essa tese. Um estudo envolvendo os 
países da União Europeia indica que as mulheres continuam a ganhar, em 
média, 17,4% menos do que os homens a cada hora de trabalho, a divisão 
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das responsabilidades familiares continua a ser bastante desigual entre as 
mulheres e os homens.  
 

 E são essas “minorias” as quais sabemos que são maiorias que vão as ruas lutar por 

justiça, e reivindicar direitos reinvindicações essas feitas por mulheres também estudantes que 

pautam uma qualidade de vida tendo direito a estarem ingressando nas universidades e, mais 

que isso, permanecer na instituição.  

Pensando no contexto do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do 

Campo (UFERSA-MOSSORÓ/RN), que tem em sua maioria um público feminino, 

acompanhamos diariamente as dificuldades das mesmas para estarem no ambiente acadêmico 

tendo em vista que uma grande parcela é mãe. Acreditamos que esse não é um caso isolado, 

que existem mulheres com as mesmas dificuldades em outros cursos do ensino superior e 

também secundário. São mulheres que lutam diariamente contra a sociedade machista e 

patriarcal a qual estamos inseridos. Como afirma Osorio (2014, p. 23):  

O foco nas mulheres justifica-se porque, ao longo da história, apesar de 
terem conquistado direitos e posições sociais antes inimagináveis (e.g., 
votam, são eleitas para cargos políticos, assumem cargos de chefia, estudam 
em universidades), esse acesso ainda é para poucas mulheres. As relações de 
gênero continuam injustas, gerando muito sofrimento em muitas mulheres.   
 

Sofrimento esse que em muitas das fazes ocasiona o abandono das mesmas para com o 

curso e, isso é preocupante e deve ser uma das principais bandeiras de luta do Movimento 

Estudantil (ME) e junto a UNE. São reinvindicações que não podem cair no esquecimento, 

observamos que as lutas estão para além de um querer individual é um objetivo coletivo, pois 

não basta uma mudança na vida individual de cada uma. O que elas pautam mudanças que 

atenda todas as mulheres.  

 

As mulheres no movimento estudantil: um relato de experiência  

 

Essa cessão vem falar da experiência vivenciada no congresso da UNE que ocorreu no 

ano de 2015 na cidade de Goiânia-GO. O evento aconteceu em um momento de acirramento 

da disputa política no Brasil. Por isso o encontro foi pautado pela necessidade de mudanças 

estruturais, como as reformas políticas e dos meios de comunicação de massa, conhecidos por 

estruturar rumos da vida nacional e estar presente nos mais importantes embates históricos do 

país há mais de 70 anos. O evento também discutiu a situação das universidades brasileiras e 

das políticas educacionais no país, como a implantação do Plano Nacional de Educação 

(PNE). 
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 Foi um espaço de muito debate, de construção e disputa política; víamos a todo tempo 

grupos ou forças brigando pelo poder. Uma luta comum a todos/as, mas que gerava uma 

acirrada disputa por assumir os principais cargos da UNE. O evento nos possibilitou 

identificar que o ME, é um espaço em que algumas mulheres encontram para fazer política e 

discutir questões que as beneficie, dando voz a uma parcela da sociedade que muitas vezes é 

calada pelo sistema.  

 Há quem diga que não existe machismo na universidade e no movimento estudantil; 

alguns acreditam que já está superado. Infelizmente essa não é a realidade encontrada pelas 

jovens nas diversas universidades do nosso país. O que acontece é que o machismo é uma 

herança maldita que está impregnada em toda a sociedade. Não podemos deixar que o 

machismo perverso silencie as mulheres e as impeçam de estudar. Para compreendermos 

melhor o contexto que estamos parafraseando, entrevistamos uma mulher negra atuante, 

engajada e militante do movimento estudantil, para dialogar sobre o papel das mesmas dentro 

do movimento. 

 A entrevistada milita no coletivo KIZOMBA. Iniciamos nossa conversa perguntando 

há quanto tempo a mesma está no movimento, e que bandeiras o movimento defende. A 

mesma nos respondeu que está atuante há quatro anos, e que levantam a bandeira por uma 

nova cultura política, permanência estudantil, para que os/as estudantes tenham assistência 

nas escolas e universidades. Por um espaço em que a educação que seja anti racista, não 

homofóbica, e por um sistema educacional de qualidade para os/as estudantes.  

Perguntamos para a entrevistada como se dava a entrada no coletivo que ela milita, se 

existe algum tipo de formação. A mesma nos respondeu que existe, que acontece encontros de 

formação para quem deseja entrar e para que já participa. Perguntamos ainda como seria esses 

encontros. Ela nos disse que geralmente ocorre no fim de semana; que nas reuniões eles 

levantam pautas em defesa da classe, e que quando necessário vão às ruas em atos públicos. 

Outro ponto abordado foi a respeito da participação das mulheres no coletivo que ela 

estava engajada, como ocorria. A entrevistada elencou que o movimento estudantil é um 

espaço em que as mulheres se empoderam, principalmente nas discursões sobre equidade de 

gênero1. Dentro desses espaços as mulheres têm vez e voz para contribuir com a construção e 

uma sociedade mais justa. A mesma ainda frisa que os companheiros do movimento apoiam a 

construção do feminismo dentro do movimento. 

                                                           
1 Para Joan Scott, o conceito de gênero foi criado para opor-se a um determinismo biológico nas relações entre 
os sexos, dando-lhes um caráter fundamentalmente social. “O gênero enfatizava igualmente o aspecto relacional 
das definições normativas da feminidade” (SCOTT, 1990, p. 5).  
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Continuamos o diálogo perguntando se dentro do movimento que ela participa existe 

algum cargo importante ocupado por mulheres, ao eu a entrevistada nos falou que existe sim e 

que a vice presidenta da UNE faz parte do seu movimento. 

A mesma finaliza sua fala dizendo que o movimento estudantil é muito importante na 

busca de uma sociedade mais justa, tendo em vista que o ME sempre teve presente nos 

principais acontecimentos de transformação do país. E que a participação das mulheres vem 

tomando proporção e que enquanto existir uma mulher em cativeiro, elas estarão lutando para 

que todas sejam livres.  

 

 Conclusão 

Diante de todo estudo para a escrita do trabalho, podemos frisar a importância do 

movimento estudantil, bem como a participação das mulheres dentro do movimento. 

Concluímos assim que todas as vitórias conquistadas através dos/as estudantes para com a 

educação brasileira merecem reconhecimento por parte da sociedade, pois estas conquistas 

foram se suma importância para a permanência dos sujeitos nas escolas e universidades.  

Quando pensamos em educação nos remetemos a espaços escolares, porém, o termo 

educação trás consigo inúmeras pluralidade, tendo em vista que as pessoas se educam em 

todos os processos e movimentos, em todas as suas ações na escola ou fora dela ao 

fomentarem o diálogo, ao trabalharem a realidade de forma crítica e política. 

É importante destacar a grande importância da participação das mulheres diante a 

construção dos movimentos sociais, no qual sempre estiveram presentes em períodos 

importantes da nossa história, sempre em busca de igualdade de gênero em todos os espaços, 

nós mulheres temos vivido grandes mudanças, somos as mulheres do futuro, algumas são 

mãe, esposa, dona de casa, estudante e que trabalha fora, somos muitas em uma só, buscamos 

dar de conta de muitas atividades (e damos) mesmo com todas essas características de mulher 

contemporânea, ainda não nos respeitam como merecemos. 

Dessa forma podemos concluímos com a pesquisa que ainda temos muito a 

conquistar, dentro e fora do movimento estudantil, sabemos que ainda enfrentaremos muitas 

batalhas para galgar nosso espaço, mas não nos intimidaremos, continuaremos a lutar, indo às 

ruas, ocupando espaços, brigaremos por nossos direitos e não permitiremos que nos coloquem 

mordaças, buscaremos sempre rasgar o véu que a sociedade insiste em colocar sobre nós. 
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