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PELA RECONSTRUÇÃO DE UMA LINHA COMBATIVA E 

INDEPENDENTE NO MOVIMENTO DE ÁREA 

Igor Machado 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os Encontros Estudantis de Área são historicamente, e ainda hoje, um importante espaço de 

articulação nacional do Movimento Estudantil. Eles tiveram seu surgimento na década de 1970, 

como resposta à ampliação da repressão do governo militar de Médici, que se utilizou de todas as 

forças para liquidar os lutadores do povo que se puseram nas ruas contra a ditadura civil-militar. Os 

estudantes passaram a se reorganizar através desses encontros, buscando uma luta no interior das 

Universidades, mas que não se limitava às estruturas dessas e pautavam também, na época, o 

combate à ditadura. Aos poucos foram se consolidando os Encontros Nacionais Estudantis de 

diversos cursos, que tinham como objetivo a discussão política e organização das bases. 

Com o fim da ditadura e com a reorganização dos setores reformistas (PT, PCdoB, PCB), os 

encontros de área foram se modificando, se transformando em espaços de disputa eleitoreira e 

perdendo o caráter de discussão estratégica do Movimento Estudantil de base, resultando em um 

imenso espaço festivo e turístico, e também se tornando locais de disputa entre os diversos partidos 

eleitoreiros e reformistas (PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO e PCB), que se nutrem dos aparatos, 

disputando as entidades a todo custo. Desde então, a construção de base tem sido deixada de lado, 

sendo valorizadas apenas as superestruturas, com características festivas e voltadas para que os 

estudantes possam viajar a baixos custos para cidades turísticas. A despolitização do estudantado e 

dos encontros, portanto, é também o resultado da maneira como os ENE’s/ERE’s têm sido 

conduzidos nos últimos anos. Este caráter festivo e despolitizado dos Encontros é estimulado pelos 

setores reformistas que, não realizando uma discussão política séria e aprofundada, constituem-se 

em espaços férteis para a propagação de sua política parlamentar e do aparelhamento das estruturas 

sem muito atrito. 

Os ENE’s, pela sua capacidade de aglutinar nacionalmente estudantes de diversas 

localidades e universidades e por não estar vinculado – ainda – às estruturas oficiais do ME ou 

regulamentação estatal, possui o potencial de construir um ME nacionalmente articulado, 

combativo e independente. No entanto, a predominância de correntes reformistas tem imobilizado 

esta articulação. Os ENE’s/ERE’s são espaços fecundos para a disputa de uma linha combativa e 

revolucionária, desta forma, é possível a articulação dentro destes espaços visando à construção de 

Federações autônomas estudantis. 

A RECC, desde sua fundação, tem participado de alguns Encontros de área, porém nossa 

participação tem cambaleado de ano em ano, comparecendo alguns anos, se ausentando em outros, 

e assim não consolidando uma construção duradoura dentro desses espaços. A falta de uma linha 

política bem delimitada para a nossa militância tem gerado vacilações e incoerência em nossas 

participações, deixando espaço para a capitulação reformista e, consequentemente, contribuindo 

para a desorganização e despolitização dos Encontros Nacionais de Estudantes. Além de, em alguns 

casos, deliberadamente nos recusarmos a participar em Encontros de área devido à sua baixa 

politização e disputa, concentrando energia em determinados Encontros. Isto é prejudicial, pois 

acabamos nos pautando pela disputa com o reformismo e não pela necessidade de reorganização de 

nossas bases. 
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Assim, este texto visa contribuir com a discussão, muito pouco sistematiza por nossa 

oposição, sobre nossa linha política junto aos encontros de área visando à construção de Federações 

autônomas de estudantes. 

 

RECONSTRUIR UMA LINHA DE ÁREA COMBATIVA E INDEPENDENTE 

Desta forma, consideramos necessário reconstruir uma linha de intervenções em tais 

encontros, assim como repensar as estruturas organizativas das Executivas e Federações, de modo a 

rivalizar com as estruturas que tendem à centralização e burocratização, transformando-as em 

organizações de outro tipo, coerente com a proposta de uma Federação Autônoma de Estudantes e, 

posteriormente, uma Confederação. 

As Executivas e Federações de estudantes não possuem motivos para existir se mantém sua 

vinculação a entidades oficiais (UNE e suas estaduais), uma vez que as estruturas oficiais já 

possuem suas instâncias nos mesmos níveis das Executivas e Federações, dos ENE’s e dos 

Encontros Regionais/Estaduais de Estudantes, assim, a desvinculação total destes espaços das 

entidades oficiais é condição necessária para que se transformem em estruturas que rivalizem, 

politica e organizativamente, com as estruturas oficiais. 

A independência do ME de área só pode ser construída por fora, e contra as entidades 

oficiais de representação estudantil. No entanto, a recusa de tais entidades deve representar não só a 

recusa de sua oficialidade, mas também de sua política e forma organizativa. Com efeito, não basta 

a desvinculação da UNE, mas a construção de uma estrutura organizativa nacional desde a base, 

evitando que estas reproduzam o centralismo das entidades oficiais e o burocratismo de entidades 

como a ANEL, que rivalizam com a UNE, mas mantém a mesma lógica organizativa. 

As Executivas e Federações, mesmo que não vinculados a UNE, tendem, pela falta de uma 

outra linha organizativa, a reproduzir uma superestrutura burocrática e o imobilismo. As Plenárias 

Nacionais de Entidades de Base (PNEB’s) frequentemente seguem uma lógica de cima para baixo, 

sem discussões nas bases, onde os CA’s/DA’s não representam a opinião de suas bases, 

consequência também da hegemonia e do aparelhamento das entidades de base pelo reformismo. 

Portanto, a transformação das estruturas nacionais de área passa também pela transformação das 

entidades de base. 

Assim, junto à reorganização das entidades de base, uma dupla tarefa se coloca para a 

militância combativa no movimento de área: 

i) A sua total desvinculação e recusa das entidades oficiais e burocráticas (UNE, ANEL); 

ii) A construção de estruturas organizativas de tipo federalista. 

Na tarefa de consolidar a organização do movimento de área de base, se faz necessário 

repensar sua estrutura organizativa de modo a possibilitar um real poder das bases, garantindo a 

efetiva participação dos estudantes de cada universidade na discussão política realizada nos ENE’s, 

e não apenas daqueles que podem pagar para ir aos Encontros, ou mesmo daqueles estudantes que 

estão nas direções dos CA’s/DA’s, mas que não discutem as questões políticas junto aos estudantes 

que dizem representar. A estrutura organizativa é de fundamental importância para esta tarefa. Ela 

deve ser de forma tal que impulsione a ampliação do trabalho de base nas universidades e 

estabeleça a discussão junto às bases como condição necessária para a participação nas deliberações 

em instâncias regionais e nacionais.  

Em primeiro lugar, deve se estabelecer como condição a realização dos pré-encontros e 

também uma assembleia de base para eleger os delegados que irão levar o acúmulo de cada 

universidade aos Encontros. Os delegados eleitos nas assembleias devem necessariamente ter 

participado dos pré-encontros em sua localidade, isto se aplica tanto para os ERE’s quanto para os 
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ENE’s. O peso dos votos nas instâncias regionais e nacionais deve ser proporcional ao número de 

participantes nos pré-encontros. Isto garante que o peso seja relativo ao trabalho de base, único 

critério válido para a construção desde a base e evita o formalismo que desconsidera a mobilização 

na base (um voto por entidade), ou a desproporcionalidade injusta que garante votos apenas aos que 

possuem condições de comparecer ao Encontro. 

 

OS ENCONTROS REGIONAIS 

Os ERE’s são instâncias importantes de mediação entre as universidades da região e a 

instância nacional. Dada a extensão do Brasil, os Encontros Regionais facilitam a discussão política 

entre as universidades próximas, verticalizando até os espaços nacionais. Em diversas áreas, apenas 

algumas regiões realizam os ERE’s, assim, uma primeira tarefa é a de impulsionar a construção dos 

ERE’s em todas as regiões e em cada área. 

Os Encontros Regionais são instâncias intermediárias e devem estar submetida às discussões 

realizadas nas bases de cada região. Este espaço deve tratar das questões locais/regionais, bem 

como das questões nacionais a serem discutidas nos ERE’s.  

 

AS COORDENAÇÕES REGIONAIS/ESTADUAIS 

A Coordenação Regional (CR), subordinada às Plenárias Regionais, tem a função de 

executar as deliberações regionais e a articulação entre os CA’s/DA’s, assim como entre as outras 

Regionais dentro da Executiva/Federação. 

Considerando as especificidades e as dificuldades regionais, a Coordenação também pode 

assumir um caráter Estadual. 

 

OS ENCONTROS NACIONAIS 

Aos ERE’s fica delegada a tarefa de realizar as discussões de âmbito nacional, a articulação 

entre as universidades de todo o país, a discussão estratégica para o fortalecimento da 

combatividade estudantil, assim como bandeiras gerais pro movimento, campanhas de abrangência 

nacional e plano de lutas. 

O Encontro Nacional é a instância máxima da Executiva/Federação, sendo esta última 

subordinada às deliberações na Plenária Nacional. 

 

DO HORIZONTE À VERTICALIZAÇÃO: FEDERAÇÕES AUTÔNOMAS DE 

ESTUDANTES 

As Executivas não são suficientes para a reorganização nacional do movimento de área, 

assim, se faz necessária a construção das Federações estudantis como estrutura política ampla, onde 

as Executivas funcionam como um Comitê executivo com a tarefa principal de encaminhar as 

deliberações das Plenárias Nacionais e auxiliar, organizativa e financeiramente, as localidades na 

construção de seus Encontros Regionais, assim como a organização dos Encontros Nacionais. A 

federação possui a ampla função de representação, discussão e organiza política das bases filiadas, 

tal estrutura federativa deve evitar o “basismo”, que tem como consequência um burocratismo que 

leva o movimento à inoperância, assim como deve evitar o “dirigismo”, que gera uma 

superestrutura apartada das bases e, consequentemente, a uma despolitização e desorganização das 

bases estudantis. Para se evitar o “basismo” e o “dirigismo” a estrutura nacional deve ser composta 

pelas Coordenações Regionais/Estaduais, bem como por representantes eleitos nas assembleias de 

base nas universidades. 
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A associação das organizações de base (CA’s/DA’s/coletivos) à estrutura nacional deve ser 

livre, e não compulsória. Sua representação se estenderá apenas aos filiados, e somente os 

CA’s/DA’s filiados terão poder dentro da Federação. 

Organograma do Movimento de Área 

 

A construção deste tipo de estrutura, de modo a evitar que se torne uma superestrutura 

distanciada das bases, tem como pré-condição a aplicação de uma linha de massas independente e 

combativa nas organizações de base, isto é, a construção e consolidação dos Centros Estudantis 

Autônomos (CEA). Assim, a consolidação de nossa linha de massas, desde as organizações de base 

(CEA’s e coletivos de curso), é fundamental para impulsionar tal construção a nível regional e 

nacional. 

 


