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Assim como Sidney Tarrow, não tentarei aqui abordar a história do Movimento 

Estudantil e sim, tentar construir o lugar do M.E. Levando em consideração os ciclos de 

confrontos, a ação coletiva, dispositivos de lutas e estruturas de mobilização que estão 

intrinsecamente relacionados com a construção do movimento. 

A década de 1960, onde não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo vivem 

em um regime político extremamente parecido, o do totalitarismo. O cenário é de 

extrema ordem e disciplina, utilizando o medo e o terror para disciplinar a grande 

massa. 

Nesse cenário totalitário é onde surgem várias movimentações de pessoas tendo alguns 

objetivos em comum, lutar contra o regime ditatorial. 

A guerra contra o terror da ditadura é o palco perfeito para representar uma das leis 

máximas da existência dos movimentos sociais: o confronto político entre oprimidos e 

opressores, pessoas comuns contra opositores. 

O Movimento Estudantil, na década e 1960, formando por pessoas “comuns” dirigindo 

ações coletivas contra um movimento contrário e opressor, utilizava-se de vários 

recursos que o caracterizava como um movimento social. 

Em todo movimento existe um desafio coletivo, porém, esse desafio coletivo é 

construído lentamente sendo moldado de acordo com o repertório de confronto. 

Desse confronto político, surgem várias outras características que fazem o movimento 

estudantil de 1960 realmente um movimento social moderno. 

Inúmeras pessoas se movimentam em torno de um objetivo maior e comum, 

estabelecendo redes sociais que vão desde os partidos políticos de esquerda até 

membros da igreja católica, sindicatos e associações. 

As ações coletivas de cunho político se movimentam no decorrer do confronto político 

que foi estabelecido na época. 

As formas de opressão eram tamanhas, desde as tentativas de desmobilizações, cortando 

os vínculos com outros movimentos até as mais ferozes, com a tortura, prisão e morte. 

O M.E., assim como outro tipo de movimento social não simplesmente “age 

coletivamente”. Existem meios de organização e confrontos que caracterizam esse 

movimento. 

O estopim foi a morte do estudante paraense Edson Luís Lima Souto de 16 anos que 

ocasionou em uma mobilização estudantil e popular histórica, contando com a 



participação direta ou não, de mais de 70 mil pessoas. Essa forma de confronto não foi 

simplesmente uma mobilização de pessoas, foi uma representação de uma ação coletiva 

organizada formalmente ou não dos estudantes e pessoas contra uma prática violenta da 

polícia. 

Desde então, vários confrontos foram travados com o grande opositor, o Estado Militar, 

em diversos cenários, com atores que não agiam individualmente, mas que se 

organizavam, planejavam, utilizando os conhecimentos de suas rotinas particulares em 

prol de uma ação maior coletiva e comum. 

Existia uma mobilização de consenso e identidade, até porque esse movimento não 

possuía incentivos seletivos e nem poderia impor os seus seguidores. 

Assim, surge a figura de um líder, ou melhor, de vários líderes que inventavam, 

adaptavam e combinavam várias formas de confronto para ganhar apoio das pessoas. 

Na época, o acesso à educação superior era limitado, tendo em seu maior número 

estudantes de classe média e alta, caracterizando identidades de alguma forma comuns 

dos integrantes do M.E. 

No fim do regime militar, o repertório de confronto muda e a situação política do país 

de maior abertura política. A liberdade de expressão era exigida em todos os cantos do 

Brasil. O cenário dá condições para uma diferente organização política. Outros 

movimentos surgem o ressurgem da ilegalidade e juntam-se em outro ideal comum de 

confronto, o da democratização do Estado e o fim da ditadura. 

Atualmente nos perguntamos para onde foi aquele movimento das décadas passadas, 

porém não levamos em conta as novas formas de estruturas organizativas, os novos 

repertórios de confrontos e formas de ações coletivas. 

O M.E. não deixou de existir, o poder ainda está em movimento, assim como as pessoas 

e seus meios de se organizar. Os meios de comunicação de massa se transformaram e 

modificaram também as estruturas de mobilização. As redes sociais, com o advento da 

internet caracterizam os vários cenários que englobam os “novos” movimentos. 

A idéia dos “velhos” movimentos, que se transformaram em ideologias utilizadas pelos 

“novos” movimentos, ainda permeiam discursos e ações na contemporaneidade. 

Assim, a heterogeneidade e a interdependência são estímulos maiores para as ações 

coletivas. Não existe assim, um único modelo de movimento social, caracterizando 

como clássico ou moderno, existem novas formas de confrontos, novos atores, novas 

ações que se encaixam no cenário atual. 


