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ESPECIAL “DESCOMEMORAÇÃO” DOS 50 ANOS DO GOLPE DE 1964 – DITADURA NUNCA MAIS!

1964 – 2014:
A nossa mensagem de coragem
Especial “Descomemoração” do golpe
de 64. Uma homenagem da UNE a todos
os estudantes que, não sabendo que
era impossível, foram lá e fizeram...
páginas 4 a7.
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2014, ANO PARA LEMBRAR, ANO PARA LUTAR

N

este ano, o Brasil
terá acontecimentos como as eleições
para os governos federal e estaduais, e
a juventude promete estar novamente nas ruas, como
sempre fez em diversos momentos
da história, para lutar pelos avanços
do País. Por isso, a UNE já convoca
todos os estudantes e os movimentos sociais do Brasil para participarem da sua tradicional Jornada de
Lutas da Juventude, que será realizada nos meses de março e abril.
Entre as bandeiras desse movimento estão a aprovação do Plano
Nacional de Educação, com investimento de 10% do PIB no ensino público, a democratização dos
meios de comunicação, a reforma
universitária e a garantia dos direitos humanos com combate aos
preconceitos, em especial o machismo, o racismo e a homofobia.

Porém, neste ano, também são lembrados os 20 anos da campanha pelas Diretas Já!, que demonstraram
a imensa coalizão democrática do
país para acabar de vez com o regime de exceção. O movimento ganhou força total no ano de 1984 e
contou com a presença volumosa de
estudantes e da UNE pelas ruas do
Brasil, deixando claro que os brutos
haviam perdido para os justos.

Para lutar e lembrar 1984, é importante saber que a democracia não
termina com a conquista das eleições diretas e que ainda há muito a
se corrigir no nosso sistema político.
Nesse sentido, a UNE encabeça uma
grande campanha nacional junto a
diversos setores da sociedade pelo
fim do financiamento de empresas a
campanhas políticas e mais participação popular e das mulheres.

Para lutar e lembrar 1964, é urgente
consolidar e avançar nos processos
de resgate histórico e esclarecimento
sobre os crimes cometidos pela ditadura. Nesse sentido, a UNE conta com
a sua Comissão da Verdade, criada há
um ano, com o objetivo de apurar os
desaparecimentos, as torturas e as
mortes de líderes estudantis. O primeiro e mais simbólico caso que está
sendo analisado é o do ex-presidente
da UNE Honestino Guimarães.

Esse 2014 será um ano para misturar lembranças e lutas, para enfrentar o que ainda precisa ser enfrentado 50 anos depois, para mostrar
que ainda estamos aqui, com os
mesmos sonhos, caminhando em
direção ao mesmo lugar.
A democracia nos UNE!
Virgínia Barros
Presidenta da UNE

O ano de 2014 é também de lembranças, um momento para refletir. Algumas dessas memórias
são amargas, porém necessárias,
como a passagem de 50 anos do
golpe militar de 1964, o evento que
deu início ao maior dos pesadelos
do País no século 20.
Em fevereiro, plenária da Juventude em Brasília convocou Jornada de Lutas
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A “FEIRA” DA EDUCAÇÃO NO BRASIL PREJUDICA
E DESRESPEITA OS ESTUDANTES
Campanha da UNE exige aprovação urgente de órgão para fiscalizar universidades particulares e dar um
basta na mercantilização e na desnacionalização do ensino no País

E

m 22 de abril de 2013,
foi anunciada a fusão
da Kroton Educacional
S.A. e da Anhanguera
Educacional, transação que resultou em
uma empresa cujo valor de mercado é estimado em R$ 14,1 bilhões.
Em agosto do mesmo ano, o grupo
americano de ensino Laureate fechou, por R$ 1 bilhão, a compra de
100% do capital das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), um dos
maiores grupos educacionais de
São Paulo, com 68 mil estudantes.

eles sete mulheres e outro diretor da
UNE, o carioca Igor Mayworm.
“Essas faculdades agem sem nenhum critério, vão se fundindo e
formando verdadeiros oligopólios
que obedecem somente à lógica
de lucro do mercado. Estamos na

luta e entendemos que precisamos
impedir a crescente mercantilização do ensino superior e garantir
que haja medidas de fiscalização
e controle. A educação não pode
continuar a ser tratada como um
produto vendido em feira ou shopping”, pontua Weber.

“É histórica a omissão do governo
frente a esse gigante crescimento
das instituições particulares, gerando
grupos educacionais sem nenhuma
preocupação com a qualidade do ensino”, critica o diretor de Universidades Privadas da UNE, Mateus Weber,
que foi arbitrariamente preso no dia
20 de janeiro deste ano quando protestava acampado em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Mais 12
estudantes da Gama Filho também
foram presos de forma violenta, entre
Manifestação em Brasília, em frente ao Congresso Nacional

APROVAÇÃO DO INSAES JÁ!

O

crescente processoPde incorporação de
instituições de ensino
superior pelo capital
estrangeiro no país
é a porta de entrada
para a desnacionalização da educação, a massificação de conteúdos e
a mercantilização do setor educacional. A falta de regulamentação no
setor privado abre espaço para casos como o da Universidade Gama
Filho e da UniverCidade, instituições
do Rio de Janeiro que foram descredenciadas no início deste ano pelo
Ministério da Educação (MEC). Ad-

quiridas pelo Grupo Galileo Educacional em meados de 2011, as universidades passaram por um longo
período de sucateamento, greves,
demissões, reajustes abusivos e falta de pagamento do salario de professores e funcionários.
O descredenciamento dessas instituições é fruto da falta de um órgão
competente que supervisione o ensino privado. É necessário regulamentar o setor. Uma das medidas
para solucionar essa situação é a
urgente aprovação do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da

Educação Superior (Insaes).
O órgão vai representar uma maior
capacidade do Estado em assumir
seu papel na garantia da qualidade da educação. O instituto poderá
desativar cursos, reduzir o número
de vagas, avaliar pedagogicamente
e preventivamente compras e fusões de IES (Instituições de ensino
superior) e aplicar advertências ou
multas, além de criar alguns mecanismos que impeçam os abusos de
empresários, estabelecendo controle das mensalidades e garantia dos
direitos dos estudantes.
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1° de abril: 50 anos depois
A transição inconclusa para a plena democracia

S

em dúvida, a juventude foi a principal atingida pelo golpe
militar, que elegeu os jovens e seus sonhos como a maior
ameaça, um inimigo a ser combatido. Cinquenta anos depois
daquele trágico ano de 1964, a democracia voltou, mas os
resquícios e efeitos colaterais daquele período ainda são entraves ao Brasil que a juventude deseja. Os sonhos daquela
geração e desta ainda estão nas ruas. Como aconselha o rapper Criolo
na canção “Samba, Sambei”: “Não baixe a guarda, a luta não acabou!”.

Hoje, cresce no Brasil o movimento pela apuração lúcida e justa de
crimes e violações de direitos dessa época, principalmente com a
criação das comissões da verdade. Essa foi a resposta da pressão
popular e de entidades como a UNE, ao longo de anos, pela abertura
dos arquivos do regime e pelo esclarecimento de tudo o que aconteceu sob a égide de um estado opaco e violento.
Varrer esses resquícios de autoritarismo que ainda restam em nosso País é tarefa da juventude, que segue incansável nas ruas lutando pelo País que tanto sonha. Consolidar as reformas democráticas é fundamental para conquistar o Brasil que tanto se quer. Vamos em frente!

1964 – 2014: UMA UNIVERSIDADE MAIS COLORIDA E DEMOCRÁTICA
O regime militar espelhou na educação o caráter antidemocrático de
sua proposta ideológica de governo:
professores foram presos, universidades foram invadidas, estudantes
foram perseguidos. Ainda hoje, os
efeitos dessas ações resultam em
instituições pouco democráticas e
pouco voltadas às reais necessidades sociais do País.
Durante a ditadura aconteceu uma
expansão desordenada das universidades no Brasil, com obras
faraônicas, muitas inclusive assemelhadas à estrutura de presídios ou quarteis. Foi também nessa época que se criou o vestibular
classificatório, selecionando quem
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poderia ou não cursar o ensino superior, e que se proibiu a organização estudantil dentro dos campi.
Atualmente, meio século depois,
casos como eleição indireta para
reitor, autoritarismo e presença militar dentro da universidade devem
ser superados. O próprio modelo
urbanístico, segregado, unifuncional, com densidade de ocupação
baixíssima e com mobilidade baseada no automóvel remonta aos
anos de chumbo da ditadura.
A universidade deve estar associada
à construção de um projeto de nação. É necessário mais diálogo, mais
participação estudantil, além da con-

tinuidade do modelo em que negros,
pardos, estudantes oriundos da rede
pública e pessoas com deficiência
têm vez. A criação de um sistema de
assistência estudantil, instituindo um
programa de bolsa-permanência,
faz-se fundamental nesse sentido.
“Depois da democratização do
acesso à universidade, conquistado
com muita luta no último período,
agora é a hora de uma reforma universitária que democratize as estruturas internas. O voto direto para
reitores e a criação de conselhos
paritários são exemplos. A juventude quer participar dentro e fora das
instituições”, afirma Mitã Chalfun,
vice-presidente da UNE.

A DEMOCRACIA NOS UNE

1964–2014:
UMA COMUNICAÇÃO
LIVRE E PARA TODOS

1964–2014:
combater a repressão
DESMILITARIZAR A PM

O movimento de golpe que instituiu
a ditadura militar teve o apoio de alguns importantes grupos de comunicação e imprensa do País. Foi também durante o regime militar que se
estabeleceu a censura e se firmou o
modelo de concessões públicas de
Rádio e TV, que se transformou em
monopólio de poucos. No Brasil, a
grande maioria do conteúdo produzido pela chamada imprensa tradicional está na mão de apenas sete
famílias: Marinho (Globo), Abravanel
(SBT), Saad (Band), Macedo (Record), Frias (Folha), Mesquita (Estadão) e Civita (grupo Abril).

Desde a Constituição de 1988, grupos que atuam em defesa dos direitos humanos lutam pela desmilitarização da Polícia Militar. A
violência indiscriminada empregada
pela instituição, que se intensificou
nas manifestações de junho e continuou Brasil afora, deu novamente
visibilidade à antiga reivindicação de
movimentos sociais.

Passeata dos 100 mil em 1968

Para vencer essa herança negativa,
é fundamental a movimentação a
favor de um processo de democratização dos meios de comunicação,
garantindo mais pluralidade e menos acumulação de poder nas mãos
de poucos. A perda de credibilidade
e a desmoralização da grande mídia, reforçada por sua postura contrária a governos populares na última década são os sintoma de um
modelo esgotado.
Por isso, a UNE se integra à luta
pela democratização da comunicação e faz dela uma de suas
principais bandeiras. Ao lado de
diversos outros movimentos sociais, defende o projeto de lei de
iniciativa popular da mídia democrática e é aliada contra o império
da comunicação, tão cruel quanto
o latifúndio da terra ou o sucateamento da educação.

UNE na campanha das Diretas Já!

Edson Luis, estudante morto pela ditadura em 1968

Como na ditadura militar, a PM
tende a prosperar a ideia do inimigo
interno, não raro projetada sobre a
imagem estigmatizada do jovem
pobre e negro. Para a UNE, o policial não deve ter a população como
sua inimiga, respeitar direitos, bem
como também ser julgado e tratado como um cidadão. Mais do que
isso, deve ter como vocação um
conceito igualitário e radicalmente
avesso ao racismo.
“O que está em questão, e com
máxima urgência, é salvar jovens
negros e pobres do genocídio, é
acabar com as execuções extrajudiciais, com as torturas, com a criminalização dos povos e reduzir o
número inacreditável de crimes letais intencionais. O papel da polícia
é garantir os direitos dos cidadãos”,
explicou em entrevista à Revista
Fórum o especialista em segurança pública e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ), Luiz Eduardo Soares.

Congresso de reconstrução da UNE em Salvador, 1979
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TRILHAS DE HONESTINO: A MEMÓRIA QUE
NUNCA SE APAGA
Ajude a promover o conhecimento e a reflexão sobre o passado para fortalecermos a luta pelo fim das
atrocidades e injustiças no presente; visite e divulgue: honestinoguimaraes.wordpress.com

“Eu cresci ouvindo histórias e
vendo fotos. Tenho poucas fotos
e todas as dúvidas. Eu tinha três
anos quando ele desapareceu,
mas sempre ouvi. Ele sempre esteve presente.”
Assim sobreviveu na memória da sua única filha, Juliana, a
presença do pai,
o
ex-presidente
da UNE Honestino Guimarães,
desaparecido há
mais de 40 anos.
Os depoimentos
dela e de outras
pessoas ligadas
a Honestino revelam a necessidade
de buscar saber
a verdade sobre
o que aconteceu
com aquele que é
considerado um
dos maiores líderes da juventude
brasileira de todos
os tempos.
“Não
podíamos
saber o endereço
nem o nome verdadeiro uns dos outros. Quando íamos
nos mudar, decidimos fazer um
almoço em família
com ele no nosso
apartamento. Me
lembro até hoje do
sorriso dele quando falamos dessa
ideia. O abraço que ele me deu chegava a machucar”, lembra Agostinho Guerreiro, colega de militância
e dos tempos de clandestinidade.
“Quebramos todas as regras de
segurança e tiramos fotografias
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aquele dia. Uma delas me marcou
muito, que é ele deitado no colo
da Juliana. Foram quatro, cinco horas muito felizes”, lembra
o ex-colega, que se casou com
Isaura Botelho, ex-mulher de Honestino e ajudou a criar Juliana.
“A grandeza dele era tamanha,
que ele consentiu que a Juliana o

chamasse de pai Gui [apelido do
líder estudantil] e eu fosse o pai.
Fomos muito amigos”, afirmou.
Todas essas lembranças foram deflagradas na audiência pública da
Comissão Estadual da Verdade do

Rio, que marcou 40 anos do desaparecimento do ex-presidente da
UNE, na Universidade Federal do
Rio de Janeiro, em outubro do ano
passado. No ato, Juliana Guimarães
lançou a campanha Trilhas de Honestino, para lembrar o pai e ter pistas sobre o seu desaparecimento.
“É como cidadã
brasileira e como
filha que peço
respostas que até
hoje não foram dadas. O que aconteceu com o meu
pai? Quem o matou? E onde está o
seu corpo?”, desabafou Juliana.
Perseguido,
sequestrado, torturado e morto. É o
pouco que se sabe
sobre o que aconteceu ao estudante
da
Universidade
de Brasília (UnB),
de 26 anos, preso pelo Cenimar
(Centro de Informações da Marinha), em 10 de outubro de 1973, no
Rio de Janeiro. A
mãe de Honestino,
Maria Rosa Guimarães,
buscou
informações sobre
o filho e chegou a
obter a promessa
de que poderia visitá-lo no Natal do mesmo ano, em
uma prisão de Brasília. Quando o
dia chegou, no entanto, os militares disseram a ela, simplesmente, que o filho não estava lá. Maria
Rosa morreu em 2012 sem nunca
deixar de procurá-lo.

PRIMEIRA PARADA DA DITADURA,
PRÓXIMA PARADA DA DEMOCRACIA
Prédio da UNE na Praia do Flamengo (RJ) foi incendiado e
metralhado no primeiro ataque do regime militar naquela trágica
madrugada de 1964; retomado pelos estudantes em 2007, o espaço
está sendo reconstruído, demonstrando a vitória democrática

H

á exatos 50
anos, o Brasil
era escurecido
sob a confabulação de forças,
civis e militares, que planejavam golpear o processo de debate político no País,
encarcerar as ideias, proibir e matar os sonhos daqueles que pensavam diferente. O grande ato se deu
na madrugada do dia 1º de abril,
com a chegada de uma ditadura
cujo primeiro alvo foi um conhecido prédio situado no número 132
da Praia do Flamengo, no Rio de
Janeiro. Era a sede da União Nacional dos Estudantes.
O ataque à sede da UNE se deu
por dois métodos: o local foi metralhado e incendiado. O objetivo
era matar e queimar, não somente os estudantes, mas as ideias e
reflexões que ali existiam sobre
o País. Repleto de simbolismo, o
prédio foi a antiga sede dos simpatizantes do nazi-fascismo durante
a segunda guerra mundial. Ocupado pela UNE durante a época

Manifestação na decáda de 1980, em frente à sede

do conflito, foi oficialmente cedido ao movimento estudantil pelo
então presidente Getúlio Vargas.
Foi palco de eventos importantes
como a campanha “O Petróleo é
Nosso”, nos anos 1950, e a visita do presidente João Goulart, no
início da década de 1960.

timos atos de truculência da ditadura já enfraquecida. Já durante
o período democrático, a UNE recebeu do presidente Itamar Franco, em 1993, novamente a posse
do terreno, porém, o espaço havia
sido ocupado por um estacionamento clandestino.

Uma das experiências mais produtivas que existiram ali foi o Centro
Popular de Cultura (CPC da UNE)
que reunia figuras como Cacá Diegues, Vinícius de Moraes, Oduvaldo
Vianna Filho e Ferreira Goulart em
processos de criação para diversas
linguagens artísticas. A sede também servia como uma casa coletiva e colaborativa – talvez uma das
primeiras de que se tenha notícia
no Brasil – para jovens de todas as
regiões, que se integravam, planejavam e produziam um novo País.

Em 2007, em uma grande manifestação pelas ruas do Rio, os
estudantes reocuparam o local,
montando um acampamento. No
período seguinte, a Justiça deu ganho de causa à UNE e o legislativo brasileiro, de forma unânime e
com a participação de todos os partidos, decidiu pela indenização do
estado brasileiro à entidade.

Após o incêndio, o prédio ainda
seria demolido, no início da década de 1980, com grande resistência dos estudantes, em uma manifestação que durou dias, com
diversos feridos. Foi um dos úl-

Atualmente, a UNE está construindo, no mesmo local, seu novo prédio, reerguendo também um pedaço
da história brasileira e marcando
uma nova etapa da democracia do
País. O prédio abrigará um museu,
um centro cultural, um teatro e outras instalações a serem ocupadas e
utilizadas pela juventude e pela população do Rio de Janeiro.

Fachada da sede depois do incêndio

Policiais em frente a sede, na década de 1980

1º de abril de 1964, sede da UNE incendiada pela ditadura
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APROVAR O PNE COM URGÊNCIA
É A PRIORIDADE DOS ESTUDANTES
O Plano Nacional de Educação (PNE), projeto que prevê metas para o setor no período de 2011 a 2020, tramita
já há três anos no Congresso. Nesse tempo, a UNE têm acompanhado e pressionado incansavelmente os parlamentares e o governo para garantir os 10% do PIB para a educação pública

C

om as mudanças feitas pelo Senado, o
PNE ainda terá de
voltar à Câmara dos
Deputados. Uma das
modificações que não
satisfazem o movimento estudantil está na Meta 20, sobre investimento. O texto da Câmara diz claramente que mais recursos devem
ser direcionados para a educação
pública. Já o do Senado fala apenas em educação, sem especificar.
A UNE luta para que os deputados
sigam o texto original.
“Nossa mobilização é pela aprovação imediata do PNE, ainda neste
semestre, com o texto original da
Câmara, canalizado durante a 1ª
Conferência Nacional de Educação, a Conae. Esse é o texto que
mais se aproxima dos anseios
dos movimentos sociais por uma
educação de qualidade. O direcionamento de 10% para a educação
pública é uma bandeira histórica
da UNE, assim como a garantia de
uma política de permanência e a
regulamentação do ensino superior privado”, explicou Mirelly Cardoso, diretora de Universidades
Públicas da entidade.
O deputado Paulo Rubem (PDT–PE),
da Comissão de Educação da Câmara, explica que, desde 1999, com
o regime de metas de inflação, a arrecadação fiscal passou a ser âncora
do pagamento da dívida pública, que
se expande cada vez que há um aumento da taxa de juros. “Qualquer
expansão do investimento público é
atacada ferozmente pelos porta-vozes do mercado financeiro. Por isso,
temos que mobilizar a sociedade e
os movimentos sindical e estudantil
em defesa urgente do relatório do
PNE aprovado pela Câmara dos Deputados em 2012”.
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A deputada Fátima Bezerra (PT–
RN), membro da Comissão de Educação na Câmara, também tem
pressa. “O mais adequado é construirmos, no âmbito da comissão
especial, uma proposta em consonância com as deliberações da
Conae, da sociedade e dos movimentos sociais, para que não precisemos debater meta por meta no
plenário da Câmara e adiar ainda
mais a sanção do projeto de lei”.
UNE REPUDIA CANCELAMENTO
DA CONAE
A UNE divulgou nota de repúdio
ao cancelamento da II Conferência
Nacional
da
Educação,
que
aconteceria entre 17 e 21 de fevereiro
de 2014, em meio ao processo de
votação do PNE. Com a decisão
unilateral do Ministério da Educação,

a Conferência foi reagendada para
19 a 23 de novembro de 2014.
“Tendo apenas duas escolhas: o
projeto do Senado (escancaradamente defendido pelo MEC e pelo
Governo) e o projeto da Câmara
(defendido pela ampla maioria dos
movimentos educacionais), o adiamento da Conferência demonstra
uma manobra política e deflagra a
orientação do governo de restringir a sua função estratégica na garantia do direito público à educação em benefício do setor privado.
Um governo democrático e popular não pode adotar uma postura
supostamente pragmática frente
à correlação de forças existentes
entre o setor público e setor privado. O Brasil exige educação pública, gratuita, laica, com qualidade
social”, diz trecho da nota.

