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Com fulcro no 177 combinado com o inciso V do artigo 76 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro
à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja realizada Sessão Especial em homenagem às
Entidades Estudantis do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no dia 06 de maio de 2022, as 19:00h, no
plenário Renê Barbour.

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de reconhecer o trabalho prestados pelo movimento estudantil através das Entidades
Estudantis Estaduais e pelo conjunto de estudantes secundaristas e universitários, encaminhamos proposta
de sessão especial em homenagem e reconhecimento ao movimento estudantil no estado de Mato Grosso,
oportunizando ainda o reconhecimento através de moções de aplausos

Ao longo da história brasileira, percebe-se que os estudantes se organizaram em defesa de seus ideais,
reivindicando, junto à sociedade, resultados diante dos acontecimentos identificados no decorrer de cada
momento histórico. Constata-se que os estudantes foram personagens principais nas mudanças que
ocorreram no país, como, por exemplo, em sua participação pelo fim da Ditadura Militar ou na participação
no movimento Caras Pintadas na década de 90, bem como nos protestos ocorridos em 2014. O movimento
estudantil esteve presente em alguns momentos da construção da história do Brasil e também na
organização da Universidade Estadual de Londrina. É importante ressaltar a importância do protagonismo do
jovem no movimento estudantil, pois é uma oportunidade de inserção e exercício político além do ingresso
na universidade. De acordo com Foracchi (1972): Abrem-se horizontes de participação que são os novos
pelas oportunidades que o jovem encontra de conviver com outros que compartilham dos seus problemas,
envolvendo-se, na busca comum das alternativas desejadas, criando compromissos semelhantes com a
condição que, no momento, define as suas vidas e que é a condição de jovem. (FORACCHI, 1972, p.74)

Esta participação estimula discussões possibilitando que o jovem reflita sobre suas ideias e as debata- as
entre si, o que favorece o crescimento da sua consciência política, oportunizando transformações dentro da
universidade e em sua vida na sociedade.A organização em caráter nacional do movimento estudantil se dá
através da União Brasileira dos Estudantes (UNE), fundada em 11 de agosto de 1937, ela é um dos órgãos
responsáveis para representar os estudantes brasileiros.

Segundo Araújo (2007): A UNE foi uma entidade de caráter social e político que reunia um grande
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número de estudantes, pertencentes a diferentes grupos com diversas tendências políticas e ideológicas. E
cada um desses grupos possui uma versão ímpar da trajetória da entidade (ARAUJO, 2007, p. 21). A UNE
surge em um período no qual se dava o inicio da Segunda Guerra Mundial e teve um papel importante
durante os conflitos que surgiram no Brasil. Um marco histórico que teve a participação do movimento
estudantil foi o período de ditadura militar que ocorreu em 1964 a 1985, que se caracterizou como época de
grande repressão aos que eram contra esse modelo de governo, fazendo com que houvesse repressão,
perseguição política, assassinatos e privação dos direitos constitucionais.Este período também marca a
censura e a punição aos estudantes

Uma das medidas para fiscalizar o movimento estudantil foi à elaboração da lei n° 4.464, conhecida como Lei
Suplicy Lacerda, que determina: [...] a substituição da UNE pelo Diretório Nacional dos Estudantes (DNE),
das Uniões Estaduais dos Estudantes (UEEs) pelos Diretórios Estaduais Estudantis (DEE), dos Centros
Acadêmicos pelos Diretórios Acadêmicos. A lei interferia na autonomia das entidades, submetendo-as
diretamente às autoridades acadêmicas e ao estado. (PELEGRINI, 1997, p.124) Com essa Lei, os
estudantes se manteriam sob o olhar do governo, sendo controlados pelos militares que evitariam assim
qualquer manifestação ou esquema contra os ditadores, destruindo assim toda liberdade e relevância do
movimento. Na área educacional o regime militar efetuou um acordo entre a United StatesAgency for
InternationalDevelopment (USAID) e o Ministério da Educação e Cultura (MEC), conhecido como acordo
MEC- USAID, e tinha como finalidade promover a restruturação de todos os níveis de ensino brasileiro.
Pelegrini (1997) relata que A análise integral do primeiro acordo MEC-USAID, referente à assessoria para
modernização da administração universitária, leva- nos a confirmar a existência da mentalidade
empresarialista e a pretensão, por parte do órgão 1077 norte americano, de envolver a educação brasileira
em todos os níveis.

Este acordo não era apoiado pelos estudantes, pois eles não defendiam que o EUA interferisse na educação
brasileira, especialmente na educação superior, pois compreenderam que este acordo tinha uma ligação
com o tecnicismo educacional acompanhado da Teoria do Capital Humano. Com essas mudanças,
realizaram-se alterações no ensino superior a partir da Lei 5.540/68, que de acordo com Paula (2009) esta
reforma proporcionou maior acesso ao ensino superior especialmente em rede privada; fim da cátedra;
fomento a união entre o setor produtivo e universidade; instauração do vestibular consolidado dos cursos de
curta duração, sendo a matrícula feita por disciplinas tencionando a racionalização; extensão
universitária.Com base nessas modificações, a construção do campus se dava de maneira afastada e com
centros distantes e com departamentos divididos por áreas de conhecimento.

Visando a importância em reconhecer o trabalho prestado pelas Entidades Estudantis, solicito apoio dos
meus pares para a aprovação do presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Abril de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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