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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

O presente trabalho é parte da pesquisa "Sob o signo da repressão: A relação entre o 

movimento estudantil e a Universidade Federal de Viçosa nos tempos da Ditadura 

Militar (1964-1985)". Trata-se do levantamento bibliográfico acerca da atuação do 

movimento estudantil nesta instituição durante o Regime Militar. Para tal, em um primeiro 

momento, foram realizadas consultas ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES, com o 

intuito de selecionar os trabalhos que contemplassem o objeto no devido recorte temporal. 

Nessa busca, utilizamos como palavras-chave o termo “movimento estudantil”. Com isso 

obtivemos o resultado de duzentos e noventa e quatro trabalhos encontrados. Estes passaram 

por uma seleção onde foram desconsiderados os que não contemplavam o objeto ao qual nos 

propusemos a investigar no devido recorte temporal e/ou não estavam disponíveis para 

consulta na Plataforma Sucupira. Dessa forma, selecionamos trinta e sete trabalhos entre teses 

e dissertações. Neste artigo iremos nos limitar a identificar o uso do materialismo histórico em 

trabalhos acadêmicos oriundos do campo da história da educação, nos ocupando em justificar 



sua aplicação e sua relevância para determinada área. Assim, as trinta e sete publicações 

selecionadas serão analisadas em outro momento, para a continuação da pesquisa mencionada 

no início deste resumo. Posteriormente à busca realizada na Plataforma Sucupira e à filtragem 

através da palavra-chave, foram feitas as leituras dos resumos destes trabalhos a fim de 

identificar a metodologia e os referenciais teóricos que fundamentaram as pesquisas. No 

entanto, nos deparamos com a majoritária omissão destas informações, sendo que, daqueles 

que as possuem, um número ínfimo mencionou a utilização do método de Marx. Por se tratar 

de pesquisas desenvolvidas no campo da história da educação, essa constatação nos levou a 

refletir sobre a relevância do uso do materialismo histórico, para que a partir da compreensão 

dos conceitos e do método estabelecidos por Marx e Engels, possamos elucidar as relações 

sociais, políticas e econômicas que sustentam a estrutura do sistema capitalista de produção. 

Assim, o pesquisador adquire recursos que lhe possibilitam apreender a essência do objeto 

através da análise da estrutura e da dinâmica existente no mesmo. 

Palavras-chave: Movimento Estudantil; Ditadura Militar; Materialismo histórico dialético. 

 

Introdução 

Os anos que sucederam o fim do governo imposto pelos militares, com apoio de 

segmentos da sociedade civil, em 1964, ficaram conhecidos como o período da 

redemocratização do Brasil. A saída dos militares do governo da nação, substituídos por um 

presidente civil, em 1985, deu-se em clima de euforia, significando para muitos o fim de um 

longo período de repressão, perseguição e morte. 

Entretanto, nem a redemocratização foi imediata, nem a perseguição foi sepultada. A 

despeito das mudanças no campo político e na administração do Estado, ideias de repressão e 

restrição de direitos permaneceram latentes, ressuscitando dos escombros tidos como 

sepultados, porém, mais vivos do que nunca. Falamos dos ares sombrios surgidos nos últimos 

anos, especialmente na sequência da saída da Presidenta Dilma Rousseff do governo, pelo 

impeachment, em agosto de 2016. 

Projetos como o Escola Sem Partido, manifestações encharcadas de ódio como as 

vistas nas disputas ideológicas nas redes sociais, perseguições a lideranças políticas (como o 

assassinato da Vereadora Mariele Franco, no Rio de Janeiro) são alguns dos exemplos de que 

o ideário da ditadura não morreu. Discursos condenando os comunistas (e o comunismo), de 

perseguição a parcelas da sociedade (negros, mulheres, LGBTs, população em situação de 

risco social) retomam com muita forca, além da defesa de liberação do porte indiscriminado 



de armas, como forma de justiça social alimentam o caldo de intolerância que tem tomado 

conta do cotidiano do Brasil. 

Nesse contexto, e por entender que ainda há muita história a ser contada, propusemos 

o desenvolvimento de uma pesquisa que busca compreender os meandros do movimentos 

estudantil na Universidade Federal de Viçosa (UFV). A aproximação da UFV com o regime 

militar já foi suscitada em outros trabalhos, particularmente na tese de doutorado sobre a 

história do Colégio de Aplicação (COLUNI) (HOLLERBACH, 2016). Entretanto, a questão 

do movimento estudantil ainda carece de aprofundamento. O presente trabalho é, portanto, 

parte da pesquisa "Sob o signo da repressão: A relação entre o movimento estudantil e a 

Universidade Federal de Viçosa nos tempos da Ditadura Militar (1964-1985)". Trata-se do 

levantamento bibliográfico acerca da atuação do movimento estudantil nesta instituição 

durante o Regime Militar. 

Para tal, em um primeiro momento, foram realizadas consultas ao Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES, com o intuito de selecionar os trabalhos que contemplassem o objeto 

no devido recorte temporal. Nessa busca, utilizamos como palavra-chave o termo “movimento 

estudantil”. Com isso obtivemos o resultado de duzentos e noventa e quatro trabalhos 

encontrados. Estes passaram por uma seleção onde foram desconsiderados os que não 

contemplavam o objeto ao qual nos propusemos a investigar no devido recorte temporal e/ou 

não estavam disponíveis para consulta na Plataforma Sucupira. Dessa forma, selecionamos 

trinta e sete trabalhos entre teses e dissertações. Neste artigo iremos nos limitar a discorrer 

sobre o uso do materialismo histórico em trabalhos acadêmicos oriundos do campo da história 

da educação, nos ocupando em justificar sua aplicação e sua relevância para determinada área, 

especificamente, ao se estudar um período marcante para o país, como foi a Ditadura Militar. 

Assim, as trinta e sete publicações selecionadas serão analisadas em outro momento, para a 

continuação da pesquisa mencionada no início deste resumo. 

 Posteriormente à busca realizada na Plataforma Sucupira e à filtragem através da 

palavra-chave, foram feitas as leituras dos resumos destes trabalhos a fim de identificar a 

metodologia e os referenciais teóricos que fundamentaram as pesquisas. No entanto, nos 

deparamos com a majoritária omissão destas informações, sendo que, daqueles que as 

possuem, um número ínfimo mencionou a utilização do método de Marx. Por se tratar de 

pesquisas desenvolvidas no campo da história da educação, essa constatação nos levou a 

refletir sobre a relevância do uso do materialismo histórico, para que a partir da compreensão 

dos conceitos e do método estabelecidos por Marx e Engels, possamos elucidar as relações 



sociais, políticas e econômicas que sustentam a estrutura do sistema capitalista de produção. 

Dessa forma o pesquisador adquire recursos que lhe possibilitam apreender a essência do 

objeto através da análise da estrutura e da dinâmica existente no mesmo. 

Portanto, ao considerarmos o materialismo histórico como referencial teórico podemos 

compreender que o fenômeno não existe isoladamente, mas sim, em determinado contexto 

que deve ser conhecido e explicitado nos trabalhos acadêmicos, como apontado por Bittar e 

Ferreira (2009) “Um dos pressupostos de sua teoria da história é o de que os sujeitos atuam 

com determinadas intenções e finalidades, mas o processo histórico em si mesmo carece de 

intencionalidade, pois não existe nele um determinismo, uma finalidade iminente”. No 

entanto, as pesquisas sobre história da educação assim como as demais oriundas das ciências 

humanas, passaram a ocupar-se de temas pontuais e reincidentes, onde observa-se que “o 

declínio da influência do marxismo e a ascensão da pós-modernidade engendraram outra 

maneira de produzir conhecimento histórico [...]” (Bittar e Ferreira, 2009). Assim constrói-se 

a história em migalhas onde majoritariamente são investigados micro objetos que 

isoladamente muito pouco ou nada contribuem para o entendimento do processo sob o qual a 

sociedade atual se constituiu. 

 

As temáticas recorrentes nas produções acadêmicas no campo da Educação 

Para melhor compreensão deste tópico iremos retomar a pesquisa da qual este artigo 

foi originado. Em uma tentativa de compor o estado da arte acerca do objeto de estudo, 

identificamos a descontinuidade e o abandono das produções acadêmicas que se dediquem a 

estudar o período da Ditadura Militar e as suas implicações para a educação no Brasil. Além 

disso, torna-se perceptível uma crescente diminuição das produções que se ocupam em 

pesquisar a História da Educação de forma geral. 

Outro aspecto identificado refere-se ao fato de que parte dos trabalhos produzidos 

encontram-se indisponíveis para acesso no Banco de Teses e Dissertações da Capes, uma vez 

que foram publicados anteriormente à implementação da Plataforma Sucupira. Esses materiais 

serviriam de insumo e possibilitariam o avanço nas investigações que buscam elucidar o que 

ocorreu em aproximadamente duas décadas de um regime de práticas abusivas e 

supraconstitucionais. 

Um terceiro elemento observado através desta busca refere-se ao pequeno número de 

trabalhos produzidos por programas de pós-graduação na área da Educação, sendo esses 

apenas quatro. As teses e dissertações encontradas são em sua maioria dos programas de 



História, totalizando vinte produções. Os demais dividem-se pelos programas de Ciências 

Sociais, Direito Constitucional, Psicologia, Comunicação, História Social, Políticas Públicas, 

Psicologia da Educação e Humanidades, Cultura e Artes. 

Observa-se uma fragmentação dos conhecimentos, onde os fenômenos educacionais 

estudados separadamente tornaram-se mais urgentes e relevantes, não se preocupando em 

fazer o movimento dialético que permitiria compreendê-lo em sua totalidade. Como 

mencionado por Bittar e Ferreira (2009) “A valorização que criou uma nova hierarquia dos 

estudos históricos ficou marcada pela efemeridade dos objetos de investigação, em detrimento 

das grandes temáticas da história da educação brasileira”. Agrega-se a isso, o fato da 

priorização dos temas emergentes das instituições escolares, como a formação continuada dos 

professores; alfabetização e letramento; ensino da matemática, e o desenvolvimento infantil. 

A escassez de produções advindas dos programas no campo da Educação reafirma a 

ideia disseminada pelo senso comum de que política não nos diz respeito, como se 

estivéssemos alheios as decisões que ditam o funcionamento do país no qual vivemos. A 

política e a educação estão interligadas desde os primórdios da colonização, sendo objeto de 

disputa pelo poder e instrumento de manipulação das classes. Este argumento nos leva a 

considerar a necessidade de pesquisas originárias na Educação que abordem a história da 

política e sua influência sobre a mesma. 

 

A obsolescência atribuída a História 

  O estudo da história implica na retomada de tempos remotos a fim de entender o 

caminho percorrido pelo homem até chegarmos na atual formação social. Contudo, essa volta 

ao passado não ocorre descontextualizada, uma vez que, é preciso ter em mente o que se 

almeja conhecer e desenvolver uma linha de pensamento que não se finda nela mesma, mas 

sim que compõe um universo maior que a sua particularidade. Um equívoco recorrente ao se 

pensar história, é vislumbrá-la como algo consumado, extinto e sem nexo com a atualidade. 

 Fatos históricos estudados isoladamente em nada contribuem para a construção de um 

pensamento articulado, não passam de episódios desconectados sem valor significativo para a 

elaboração de um raciocínio flexível capaz de compreender o dinamismo do homem enquanto 

agente ativo na historiografia das civilizações. Não se trata de um campo fechado, ao 

contrário, como apontou Marx em seus escritos, a história é um campo de possibilidades que 

sofre constantes modificações em consonância com os interesses e manutenção das classes. 

Dessa forma, entendemos a história não como uma entidade, como uma força exterior que 



atua sobre o homem, mas como algo permeado pelas determinações que atendem à uma 

intencionalidade preestabelecida, uma vez que nenhuma instituição existe em si mesma. Para 

compreender a relação existente entre o passado e o momento presente, deve-se refletir sobre 

O que é a sociedade, qualquer que seja a sua forma? O produto da ação recíproca 

dos homens. Os homens podem escolher, livremente, esta ou aquela forma social? 

Nada disso. A um determinado estágio de desenvolvimento das faculdades 

produtivas dos homens corresponde a determinada forma de comércio e consumo 

[...] É supérfluo acrescentar que os homens não são livres para escolher as suas 

forças produtivas – base de toda a sua história – pois, toda força produtiva é uma 

força adquirida, produto de uma atividade anterior. Portanto, essa força é 

circunscrita pelas condições que os homens se acham colocados, pelas forças 

produtivas já adquiridas pela forma social anterior, que não foi criada por eles e é 

produto da geração precedente. (Marx, 2009, p.245) 

 

Posto isso, identificamos em Marx e Engels as categorias básicas para entender as 

condições reais da vida material sobre as quais são estabelecidas as relações humanas. As 

contradições e os conflitos gerados nas lutas entre as diferentes classes geram a dialética que 

implica a continuidade da história.   

 

O emprego do Materialismo Histórico em pesquisas da Educação 

Assim como a política, a economia e a saúde, a educação é um dos pilares que 

compõem a estrutura sobre a qual a sociedade se desenvolve. Os interesses políticos e 

econômicos do seleto grupo que governa o país, usa a educação como mecanismo de 

manutenção. Portanto, investigar os movimentos sociais, especificamente, o movimento 

estudantil durante o referido regime, consiste em trazer à luz as políticas educacionais 

implementadas em um passado remoto, e que ainda hoje reverberam no sistema educacional. 

Desta forma, apropriar-se da história consiste em assimilar o presente a partir de uma 

fundamentação que o precede e o contextualiza. A educação em um país capitalista em 

momento algum irá dissociar-se da economia. 

Ao escrever o livro A face oculta da Escola, ENGUITA (1989) aponta os aspectos 

obscuros das instituições escolares e suas ações em prol do Estado. Educação e trabalho estão 

interligados de tal forma que a primeira ocorre de acordo com as necessidades apresentadas 

pelo segundo. Em outras palavras, a escolarização ocorre de forma a suprir as necessidades 

das classes dominantes, ou seja, daqueles que detêm os meios de produção. 

A escola é a instituição pela qual a grande maioria dos indivíduos irão passar em 

algum momento da sua existência, portanto, é capaz de abarcar um enorme contingente 

populacional. É o mecanismo que possibilita moldar grandes massas em um único sistema, 



tornando-se o aparelho ideológico do Estado. Ao entrar na escola os indivíduos trazem 

inúmeras individualidades que foram construídas a partir das suas vivências e experiências, 

mas que logo são substituídas por conceitos prontos, inculcados através da homogeneização 

dos conteúdos e minoração da subjetividade. 

A relação existente entre o trabalho e a educação pode ser compreendida através das 

premissas apresentadas por Marx em suas análises sobre a economia e a organização social. 

As categorias por ele apresentadas, tais como luta de classes, acumulação, alienação, 

propriedade privada, fetichismo, exploração, mais-valia dentre outras, trazem conceitos 

fundamentais para compreender a lógica estabelecida pelo que temos como sistema e do qual 

a classe proletária tornou-se refém. 

A escola como mecanismo mantenedor da ordem tem como finalidade formar dois 

tipos de profissionais: aqueles que ocuparão cargos de grande prestígio social e econômico e 

aqueles que serão mão de obra barata e irão compor o exército de reserva. Esse caráter 

dualista explicita o poder exercido sob os sujeitos que a frequentam, uma vez que, são 

excluídos de pleitear melhores condições de vida sem ao menos terem conhecimento da 

possibilidade de alcançá-las. 

A estrutura e a organização do sistema escolar têm como modelo o sistema fabril. Os 

operários estão para a fábrica, assim como os alunos estão para a escola. Essa analogia se 

estende se compararmos o tempo de dedicação a determinada atividade, a submissão aos 

superiores e principalmente a domesticação do corpo, limitação do intelecto e da capacidade 

argumentativa e da alienação sob a qual estão imersos. Essas semelhanças não ocorrem pelo 

acaso, não se tratando de despretensiosas coincidências. A escola não é neutra, está a serviço 

de um sistema, de uma ideologia com preceitos devidamente embutidos em ações 

previamente pensadas por aqueles que gerem o país. 

No interior das instituições de ensino superior, a diferença entre as classes torna-se 

ainda mais evidente. O perfil dos cursos de graduação transparecem a origem dos alunos que 

os frequentam, sendo aqueles considerados de grande prestígio, destinados aos filhos da 

classe dominante e, os demais, à aqueles que de certa forma subverteram a ordem e ainda que 

em cursos menos valorizados, continuaram os estudos. Fazendo uma analogia às palavras de 

Florestan Fernandes (1980) ao mencionar sobre o pequeno grupo composto pelos governantes 

e a grande massa regida por ele, o que temos consiste em, uma minoria prepotente e uma 

maioria desvalida. 

As instituições de ensino superior, em especial os cursos das áreas das ciências 



humanas, assim como o movimento estudantil, tornaram-se alvo dos governantes durante a 

Ditadura Militar. Estes, fizeram duras investidas contra as universidades públicas e 

consequentemente aos docentes que nelas atuavam. O objetivo era reprimir toda e qualquer 

possibilidade de crítica e imposição contra o regime. Os ataques estavam ocorrendo de 

maneira gradual anteriormente ao Golpe de 1964 com a Reforma Universitária, onde foram 

fomentadas autorizações para a difusão do ensino privado através das escolas superiores que 

objetivavam um ensino de baixa qualidade. Posteriormente ao golpe, fizeram-se de modo 

incisivo como mencionado por Carlos Giannazi, 

[...] o benefício que resultava da abertura praticamente indiscriminada de escolas 

superiores não ia muito além da mera concessão de um conhecimento dos mais 

fragmentários, quando não, simplesmente, de diplomas que serviam para dar a seus 

portadores a ilusão de haverem conseguido uma ascensão social. Mas como o 

público que buscava tais instituições comerciais de ensino dito superior raramente se 

preocupava com um real aprendizado, desejando, tão somente, receber o diploma, os 

alunos pertencentes a essa categoria não seriam universitários doa mais críticos, e 

sim, dos mais passivos e conformistas. (Giannazi, 2014, p.18) 
 

A disseminação de uma massa crítica não fazia parte do ideário militar que governava 

naquele momento, mas ainda hoje, através das políticas públicas implementadas para a 

educação, a lógica continua a mesma. No materialismo histórico dialético encontramos os 

conceitos necessários para elucidar a relação entre o material e o ideal, reproduzindo no 

campo das ideias aquilo que é originado no conflito entre a luta de classes. 

A militância da União Nacional dos Estudantes e sua postura frente as imposições do 

regime, incitavam e encorajavam os civis a unirem-se em oposição à ditadura. Esse fator 

supria os sentimentos de ódio e aversão crescentes nos militares e principais governantes 

daquele período. Por esta razão, na primeira oportunidade de ação após a tomada do poder, a 

sede da união foi alvo de metralhadoras sendo incendiada logo em seguida. Essa atitude 

simbolizou a ira e a repressão com as quais seriam tratados os movimentos sociais daquele 

momento em diante. 

Nesse sentido, o movimento estudantil tem um papel importante, especialmente nos 

momentos de exceção política, pois são espaços de contraposição e resistência. Assim, a 

compreensão dos movimentos estudantis sob a ótica do materialismo histórico dialético nos 

permite compreender as contradições próprias da sociedade capitalista, abrindo espaço para a 

sua superação.   

Influenciado por Hegel, mas invertendo a lógica presente na concepção proposta por 

ele, Marx (1818-1886) e Engels (1820-1895) reelaboram a dialética hegeliana, considerando 

as contradições materiais, presentes na vida concreta dos homens na construção da sua 



história, fruto da sua relação com a natureza na busca pela sobrevivência. A tensão 

proveniente das relações dos homens na produção da sobrevivência é a força que os move, 

dialeticamente. 

Considerações Finais 

Como mencionado anteriormente, este trabalho é parte de uma pesquisa que encontra-

se em desenvolvimento. Durante a etapa de busca e seleção no Banco de Teses e Dissertações 

da Capes, identificamos alguns lapsos na elaboração dos resumos disponíveis na plataforma. 

As informações são insuficientes e ocultam dados importantes para que outras pesquisas 

sejam realizadas a partir deles. Elementos como a delimitação do objeto e seu recorte 

temporal, a metodologia, o referencial teórico, assim como, a finalidade de tal proposta, são 

aspectos primordiais neste primeiro contato estabelecido entre o pesquisador e o estado da 

arte que lhe é de interesse. O resumo de um texto acadêmico é o chamariz que o autor lança 

mão para atrair curiosos aos seus escritos, sendo necessário usar de objetividade e clareza ao 

redigi-lo. Em razão disso, destacamos o fato de que informações primordiais como o 

referencial teórico sob o qual desenvolveram-se as pesquisas, pouco foram identificadas. Os 

resumos que continham esta informação citaram teóricos como Pierre Bourdieu, Bernardo 

Kucinski, Jacques Le Goff e Eduard Palmer Thompson. Ademais, menções a Karl Marx e ao 

materialismo histórico dialético são recorrentes. Essas citações ocorreram superficialmente 

não havendo contextualização dos autores relatados e seus respectivos campos de atuação. 

Quanto a atuação do movimento estudantil durante o período do regime, não temos 

como ignorar a importância do mesmo enquanto resistência e a necessidade de desvendar o 

capítulo oculto dessa história. Estudos minuciosos são de extrema urgência para completar a 

lacuna na historiografia do Brasil e, principalmente, ao que se refere ao desenvolvimento do 

campo político e educacional do mesmo. A Universidade Federal de Viçosa é uma instituição 

de renome no cenário nacional e internacional, o que poderia trazer peso frente às decisões 

políticas adotadas no país, mas ao que nos parece, tamanho reconhecimento imprime uma 

postura omissa e subordinada, alienada às causas e motivações pelas quais demais instituições 

de ensino superior travam constantes batalhas em defesa de uma educação pública, gratuita e 

de qualidade.  Elucidar fatos passados nos trará elementos para compreender a atual 

conjuntura do país, evitando que a ignorância nos assole a ponto de ouvirmos, ainda hoje, 

sujeitos entoarem discursos de ódio e apoio à volta da Ditadura Militar e nos calarmos diante 

tamanho despautério.  

Quanto aos trabalhos referentes a Universidade Federal de Viçosa, a escassez torna-se 



ainda mais evidente. Poucas são as produções acadêmicas que abarcam a história da própria 

instituição e sua relação com os eventos políticos que permearam sua implementação. 

Contudo, não aparecem no recorte empregado nesta pesquisa, uma vez que esta limita-se ao 

período da Ditadura Militar brasileira. Por este motivo, a proposta apresentada pela pesquisa 

"Sob o signo da repressão: A relação entre o movimento estudantil e a Universidade Federal 

de Viçosa nos tempos da Ditadura Militar (1964-1985)", possui relevância social e científica. 

Essa lacuna carece de preenchimento dado o papel relevante desempenhado pelas 

universidades brasileiras durante o período da ditadura militar. Se houve resistência, houve 

também conivência. Compreender as opções políticas e os desdobramentos dessas opções nos 

dá condições de compreender a atual conjuntura do Brasil. 

Em tempos de repressão e recrudescimento de concepções retrogradas, mais do que 

nunca precisamos compreender a história dos movimentos sociais e da luta pelos direitos dos 

trabalhadores; como se deu a repressão à juventude e de sua luta por outra sociedade, assim 

como, compreender como essa luta se empreendeu no interior das universidades 

especialmente no interior da UFV. Todo esse esforço de tem por objetivo a construção de uma 

sociedade mais justa e de uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade socialmente 

referenciada para todos. 
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