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A NECESSIDADE DA ORGANIZAÇÃO E LUTA COMBATIVA NO 

MOVIMENTO ESTUDANTIL MARGINAL 

Núcleo Santa Catarina 

 

 

“Estudando minuciosamente a vida material das pessoas simples que vos cercam, buscai penetrar 

o fundo de sua alma, seus hábitos coletivos no plano mental e moral, suas diversas relações na 

família e na sociedade bem como a razão secreta de sua atitude em relação aos outros corpos 

sociais e às autoridades” 

(Bakunin – Aonde ir e o que fazer?) 

 

O setor estudantil é uma frente estratégica para a luta do povo. O estudante, como categoria 

social em transição, possuí certas particularidades em relação ao movimento de trabalhadores que 

devem ser consideradas para a construção de um plano de lutas conjunto.  

Alguns dados do Censo Escolar de 2016 nos ajudam a visualizar a composição social do 

estudantado brasileiro. No Brasil há 48,8 milhões de matrículas na educação básica; 1,9 milhão de 

matrículas na educação profissional, além de 8 milhões de estudantes matriculados em IES. A 

participação da rede privada tem crescido exponencialmente em todos os níveis de ensino. 

Com relação ao ensino superior, notamos algumas tendências: O crescente aumento de 

matrículas que se verifica a partir de 2006 começa a desacelerar e estagnar a partir de 2015. Em 

2016, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. Desse 

total, 82,3% em instituições privadas. Entre 2015 e 2016, a modalidade a distância aumentou mais 

de 20%, enquanto nos cursos presenciais houve um decréscimo no número de ingressantes de 3,7%.  

O número de matrículas na modalidade a distância continua crescendo, atingindo quase 1,5 milhão 

em 2016, o que já representa uma participação de 18,6% do total de matrículas da educação 

superior.  

Cerca de 87% das instituições de educação superior no Brasil são privadas. Nestas, 69% dos 

estudantes opta pela modalidade bacharelado, em detrimento das licenciaturas. Os cursos que 

atraem a maior parte das matrículas são Administração, Engenharia, Direito, Pedagogia e Ciências 

Contábeis.   

A maior parte das estudantes do ensino superior, tanto na rede pública quanto privada, (mais 

de 60%) são mulheres. O turno noturno é o que possui mais estudantes matriculados nos cursos de 

graduação presencial, o que pode indicar que a presença majoritária é de estudantes que trabalham – 

deterioração da condição econômica das famílias implica na diminuição do número de indivíduos 

que se dedicam exclusivamente aos estudos.  

Elitização das instituições públicas - Em 2014, 36,4% das vagas nas universidades públicas 

eram ocupadas pela parcela mais rica da população brasileira – com renda média por pessoa da 

residência de R$ 2,9 mil e apenas 7,6%  de estudantes pertencentes ao quinto mais pobre da 

população, com renda per capita média de R$ 192 – aumento do número de matrículas não significa 

democratização das universidades públicas. 

Evasão - Apenas 14,5% dos calouros "pegam o diploma", sendo 239.896 no setor público e 

910.171 no privado. Grande parte desses estudantes não conclui ou abandona o curso 

provavelmente por falta de condições financeiras. 
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Há 64,5 mil creches no Brasil, sendo 76% localizadas na zona urbana. Dentre essas 58,8% 

são municipais e 41% são privadas (a maior participação da iniciativa privada em toda educação 

básica). Na faixa etária adequada à creche (até 3 anos de idade), o atendimento escolar é de 25,6%. 

Além do desatendimento às crianças nessa idade, possivelmente esse também é um fator importante 

na manutenção das altas taxas de evasão no ensino superior, devido a dificuldade dessas mulheres 

trabalhadoras em conciliar estudos e maternidade sem acesso a creches.  

Em relação ao ensino básico, o Censo Escolar (IBGE, 2016) apresenta dados gritantes a 

respeito da precariedade de infraestrutura das escolas brasileiras, boa parte não conta com área 

verde, dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, quadras 

poliesportivas, biblioteca, parque, laboratório de informática, etc. A situação ainda é mais grave nas 

escolas da zona rural, em que muitas ainda não contam sequer com rede elétrica e saneamento 

básico. Existem apenas 4,5 mil escolas em áreas de assentamento, 2,4 mil em áreas remanescentes 

de quilombos e 3,1 mil em terras indígenas. 

O ensino médio é oferecido em pouco mais 28 mil escolas no Brasil, sendo 68% nas redes 

estaduais e 29% em instituições privadas. Este é o nível de ensino mais defasado para a população 

do campo, pois 89,8% das escolas com ensino médio estão na zona urbana. 

Essa compilação de dados visa esboçar um quadro do atual perfil dos estudantes brasileiros 

e propor reflexões acerca condições enfrentadas nas instituições de ensino que os atendem (ou 

desatendem).  Diante deste quadro, fica evidente a limitação das organizações estudantis, em termos 

de estrutura e projeto político, a um perfil particular de estudante que é hoje minoritário 

(universitários que cursam licenciaturas em instituições públicas).  

Assim, as tarefas centrais para a reorganização estudantil requerem pensar políticas de 

agitação, propaganda e organização que contemplem as especifidades de estudantes mulheres, mães 

e trabalhadoras, no ensino público; estudantes proletárias de bacharelado e cursos técnicos na rede 

privada; estudantes secundaristas da rede pública; camponeses, indígenas e quilombolas excluídos 

do sistema de ensino devido à ausência de oferta escolar em seu território, entre outras situações.  

Portanto, o atual momento nos exige pensar o papel e tática da minoria ativa na construção e 

consolidação de uma Federação Estudantil Autônoma, que leve em consideração tais 

especificidades na composição do estudantado. A Federação é a única forma organizativa 

independente do Estado, capaz de preservar as especificidades e aglutinar uma grande massa do 

setor estudantil. 

 


