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6
Aventuras estudantis em

tempos de opressão e fuzis

Sílvio César Oliveira Benevides 1

A década de 60, no Brasil, foi um período marcado por uma gradual
aproximação dos estudantes com ideologias e organizações políticas de esquer-
da, sobretudo após o Golpe Militar de 1964, quando as entidades estudantis
secundaristas e universitárias passaram a ser dirigidas, quase totalmente, por
estudantes vinculados, de alguma maneira, a tais organizações (MARTINS
FILHO, 1987).

Apesar de terem em comum a luta contra a ditadura militar, as bandeiras
levantadas pelos estudantes variavam devido a maior ou menor influência das
diferentes organizações políticas de esquerda infiltradas no Movimento Estu-
dantil (ME) através de muitos dos seus integrantes. Esta influência se intensi-
ficou durante o período da intervenção militar, quando os grêmios e diretórios
acadêmicos passaram a sofrer a interferência direta dos organismos governa-
mentais através da direção das escolas e faculdades.

Tão logo o golpe ocorreu, houve uma perseguição radical aos possíveis
opositores do regime. Para impedir qualquer forma de organização da socieda-
de civil que pudesse se opor à nova ordem estabelecida, os militares determina-

1 Doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor Assistente da Faculdade de Comunicação do Centro
Universitário Jorge Amado (UNIJORGE).
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ram a prisão de todas as lideranças civis consideradas potencialmente subversi-
vas. Em todo o país foram fechadas entidades estudantis, sindicatos, redações
de jornais etc. Os integrantes dessas organizações foram perseguidos e presos
pela chamada “operação limpeza”. As forças de oposição perderam, então, seus
canais mais expressivos de atuação. Por esta razão, a efervescência estudantil
nos primeiros meses do regime militar foi contida. No que diz respeito ao ME,
ele somente se reorganiza no final do primeiro mandato do presidente Castelo
Branco. Na Bahia, essa reorganização se dá a partir do movimento secundarista,
que tinha no Colégio Central um importante ponto de referência da mobilização
estudantil.

Um dos mais tradicionais colégios públicos da Bahia e um dos primeiros
a ser fundado no estado e no Brasil, o Colégio Estadual da Bahia, ou simples-
mente Central, foi criado pelo Decreto Imperial n. 33, de março de 1836,
sancionado pelo então vice-presidente da Província da Bahia, o desembargador
Joaquim Marcelino de Brito. No entanto, somente em setembro do ano se-
guinte o colégio foi de fato instalado, precisamente na Rua da Palma, atrás da
Mouraria, tendo como nome Lyceu Provincial da Bahia. Em 1890, o Lyceu foi
extinto pelo então governador do Estado, Virgílio Clímaco Damásio, e criado
o Instituto Official de Gymnásio da Bahia. Em 1942, o Gymnásio da Bahia
passou a chamar-se Colégio Estadual da Bahia, período em que já se localizava
no atual endereço, ou seja, na Avenida Joana Angélica, Bairro de Nazaré, re-
gião central da cidade.

Gradativamente, o Colégio Central foi se consolidando como um pólo
aglutinador de conhecimento e ideias devido à qualidade dos cursos oferecidos
e do seu corpo docente. Quando foi instituído como Lyceu Provincial, possuía
treze cadeiras e o curso de Bacharelado em Letras. Com a extinção do Lyceu e
a criação do Instituto Official de Gymnásio da Bahia, foram estabelecidos os
cursos de Bacharelado em Ciências e Letras e o curso Comercial, além dos
cursos de Artes. Com a reforma Francisco Campos2, foram criados os cursos
complementares para Direito, Medicina e Engenharia, substituídos, em 1942,
pelos cursos clássico e científico, nos quais era possível aprender lições de La-
tim, Filosofia e Sociologia, matérias normalmente incluídas nos currículos da
época. Com a lei 5.692, de 1971, foram extintos os cursos clássico e científico.

2 Primeira reforma educacional de caráter nacional, realizada no início da Era Vargas (1930-1945), sob o comando
do ministro da educação e saúde Francisco Campos. Essa reforma, de 1931, foi marcada, entre outras coisas, pela
criação do Conselho Nacional de Educação e organização do ensino secundário e comercial. Este último foi destinado
à “formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional”, construindo no seu espírito todo um
“sistema de hábitos, atitudes e comportamentos”. Dessa forma, Francisco Campos havia dividido o curso secundário
em dois ciclos de cinco e dois anos, respectivamente, o primeiro fundamental, e o segundo complementar, orientado
para as diferentes opções de carreira universitária. (MENEZES; SANTOS, 2002)
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No lugar destes, se estabeleceram os cursos profissionalizantes com as respecti-
vas habilitações. Mais tarde, os cursos técnicos substituíram os
profissionalizantes.

A destacada posição do Central no ensino público da Bahia não era ape-
nas de ordem acadêmica. O Central possuía uma vida política agitada e tam-
bém se destacava pela organização das entidades representativas dos estudantes
que atuaram em diferentes contextos históricos, consolidando sua tradição de
escola politizada e de luta. Os primeiros registros da organização estudantil no
Colégio Central datam de 1911, quando foi criado o jornal A Luz, redigido e
impresso pelos próprios estudantes. Nesse jornal, que no subtítulo se
autodenominava de Periódico Lítero-Científico, predominavam artigos de di-
vulgação científica e de cunho filosófico. O referido periódico foi editado até
novembro deste mesmo ano. Em 1925, foi fundado o primeiro grêmio cujo
nome homenageava o educador baiano Carneiro Ribeiro.

Em 1926, o grêmio é ampliado em seus fins, passando a se chamar Grêmio
Gymnásio da Bahia. É criado o Clube de Debates, onde os estudantes se reuni-
am para discutir desde o destino do colégio até a situação sociopolítica do país à
época. O periódico O Cenáculo era o órgão de imprensa editado e redigido pelos
estudantes, responsável pela divulgação dos resultados dessas reuniões e pela di-
vulgação de eventos culturais e esportivos organizados ou não pelo grêmio. As
atividades políticas e culturais do grêmio repercutiam de tal modo que o tornou
modelo para os demais grêmios das instituições de ensino da época. Em 1932,
quando estoura a Revolução Constitucionalista em São Paulo, o Grêmio
Gymnásio da Bahia tem suas atividades suspensas, sendo restabelecidas dois anos
mais tarde, quando volta a funcionar com regularidade.

As sessões do Clube de Debates tornam-se movimentadas e o grêmio
estende suas atividades para as ruas da cidade, organizando passeatas e comíci-
os que por vezes terminavam com perseguição da polícia montada, cujas agres-
sões os estudantes revidavam com pedradas. Em 1935, o Grêmio Gymnásio
da Bahia é definitivamente extinto. Entretanto, no ano seguinte, é fundado
pelos alunos dos cursos complementares o Grêmio Pedro Calmon. Seus inte-
grantes deram continuidade à publicação do jornal O Cenáculo, divulgando as
atividades internas e externas organizadas pelo grêmio. Foi uma época de muitas
passeatas nas quais os ideais socialistas predominavam. Diversos concursos de
artes plásticas foram promovidos, além de festivais literários e musicais. No
ano de 1940, o grêmio cria o Núcleo de Estudos Musicais e a Jazz Band do
Ginásio da Bahia, que no ano seguinte promoveriam uma campanha pela
matrícula do estudante pobre. A partir de 1942, o grêmio passou a se chamar
Grêmio Colégio da Bahia.
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Em meados da década de 50, foi lançada a revista Mapa e o grêmio
passou a promover teatralizações de textos de autores consagrados, como Carlos
Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Cecília
Meireles, Gabriel Garcia Lorca, entre outros. A partir de então, a disputa pela
direção do grêmio se torna mais intensa. As eleições passam a ser palco de
confrontos ideológicos. Começam, então, a surgir sérios desentendimentos
entre os alunos e a direção do colégio. Nesse período, o Central consolidou
definitivamente sua tradição de “reduto da inquietação estudantil”. Após o
golpe militar de 1964 e o posterior fortalecimento da ditadura, essa caracterís-
tica do Central ficou ainda mais acentuada e o colégio ganhou a fama de um
estabelecimento de ensino politizado e que politizava graças à pluralidade ide-
ológica e social do seu corpo docente e discente, o que ajudava a fomentar o
debate político e intelectual. É nesse ambiente que o ME baiano pós-1964
inicia seu processo de reorganização, cujo marco inicial é justamente a greve
promovida em 1966 pelos estudantes do Central (CASTRO, 1998).

Este fato fora desencadeado pela proibição da montagem da peça Aven-
turas e desventuras de um estudante, escrita pelo aluno e hoje publicitário Carlos
Sarno (199-?). O texto está dividido em um prólogo e cinco atos: o estudante
em sua terra natal, a matrícula, a primeira aula, o cotidiano na escola e a
política. Inspirado na literatura de cordel, elemento da cultura popular brasi-
leira cuja estética influenciou, naqueles anos, as experimentações artísticas do
Centro Popular de Cultura (CPC), do Cinema Novo e do Tropicalismo, a
peça narra a história de um estudante natural de uma região ao norte da Bahia,
que migra para Salvador “pra aprender no colégio e tomar sabedoria” e assim
tornar-se um doutor, como desejam seus pais, já que na cidade onde moram
não há como isso acontecer.

Ao chegar à capital, a aventura estudantil do jovem protagonista tem
início já na matrícula, dificultada ao máximo por uma “burocracia cem por
cento um imenso curral de arquivos e documentos”. A burocracia é retratada
pelo autor tanto como um aparato no qual se apóiam os funcionários da escola
para disfarçar a sua indisfarçável indolência, quanto um instrumento utilizado
pelo Estado para ocultar um dos mais graves problemas do ensino público
brasileiro, isto é, a falta de vagas nas instituições públicas, que impede o acesso
de milhões de jovens à educação. Segundo dados apresentados pelo autor, “cinco
milhões de crianças brasileiras, em idade escolar, não estudam por falta de
escolas”. Esse fato, porém, é apenas o princípio das mazelas da educação públi-
ca no Brasil. Ainda de acordo com os dados apresentados na peça, “de cada
cem crianças que se matriculam no curso primário, quarenta e uma chegam ao
segundo ano; trinta e uma ao terceiro; vinte e uma ao quarto, e apenas quinze
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concluem o curso”. E os problemas não se limitam a esses. Continua o autor:
“o aproveitamento médio do curso primário no Brasil é de apenas quinze por
cento”, enquanto “o índice de reprovação é de quarenta por cento”.

Diante desse quadro, o narrador conclama os estudantes a se ocuparem
também com as questões educacionais, uma vez que uma educação de má
qualidade afeta diretamente o presente do jovem e compromete, por conse-
guinte, seu futuro.

O que ouvimos disse tudo / já disse o nosso pensar / mos-
trou uma situação / que é preciso acabar / pois todos nós
sabemos / seja qual seja o estudo / como é difícil estudar /
neste passado presente / que acabamos de assistir / nós to-
dos fomos um pouco / desse modo de agir. / Mas depois da
nossa entrada / o assunto é esquecido / é deixado para os
outros / que nele estão envolvidos. / Estou cursando o meu
ano / e conseguindo estudar / o resto que quebre a bunda /
tentando matricular. / Sou apenas um narrador / conver-
sando essas conversas / não gosto de afirmar. / Mas somos
homens ou merdas3 / preocupados em passar???!!! / que
esquecemos o resto / que não pode nem entrar / somos o
que afinal? / Nos preocupamos como os Beatles / isso é
muito atual / nos preocupamos com as notas, / vestibular,
cinema, amor / o que é muito natural, / mas com uma
coisa devemos / e urgente nos preocupar / é com a nossa
situação / situação dos estudantes / que precisa melhorar.

Como se vê, para a educação melhorar, não basta ocupar-se apenas das
questões educacionais. É preciso também assumir a causa estudantil como
uma causa de todos e não só daqueles diretamente atingidos pelos problemas,
a exemplo das dificuldades encontradas no processo de matrícula. Ademais, a
participação dos estudantes é fundamental para as mudanças desejadas aconte-
cerem, como revela o narrador: “Vamos ver! Vamos ouvir! / Vamos pensando,
tentar / todo erro descobrir. / Procurem participar / fazendo seu discutir e não
somente escutar / e ficar somente aí”.

Essa participação, no entanto, somente é possível se o estudante tiver
consciência dos seus direitos, que são direitos fundamentais do ser humano,
como afirma o coro na peça.

3 Grifos meus. O uso dessas expressões foi o pretexto utilizado pela direção da escola para proibir sua montagem
nos espaços da instituição, como se verá adiante.
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Considerar, considerar, considerar. Considerando que o
desconhecimento e o abandono dos direitos do homem
conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência
da humanidade, e que o surgimento de um mundo em
que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, e
libertos de terror e da miséria, tem sido proclamado como
a mais alta aspiração humana; considerando que na Car-
ta das Nações Unidas aos povos reafirmaram a fé nos di-
reitos fundamentais do homem, na igualdade dos direitos
dos homens e das mulheres e se declararam resolvidos a
favorecer o progresso social e a instaurar melhores condi-
ções de vida e um grau maior de liberdade; a
ASSEMBLEIA GERAL PROCLAMA: Artigo 1º - To-
dos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e direito. São dotados de razão e de consciência, e devem
agir uns em face de outros com espírito de fraternidade.
Artigo 2º - Toda pessoa tem direito à educação. A educa-
ção deve ser gratuita, pelo menos no que concerne ao en-
sino elementar e fundamental. O ensino elementar é obri-
gatório. O ensino técnico e profissional deve ser generali-
zado; o acesso aos estudos superiores deve ser aberto a
todos, em plena igualdade, em função das capacidades de
cada um.

A luta maior dos estudantes, na década de 60, era relativa às condições
do ensino. Preservar a qualidade da educação pública e gratuita era uma rei-
vindicação que por vezes se confundia com a defesa da democracia e dos direi-
tos humanos, pois a educação pública e gratuita fornece aos estudantes das
diversas camadas sociais a possibilidade de ascender socialmente, assim como
adquirir um grau de consciência política e social mais ampla. A movimentação
estudantil propriamente dita desse período teve como um dos centros mais
importantes justamente a defesa da escola pública. A passagem dos temas pro-
priamente estudantis para temas políticos mais gerais se deve ao fato de o ME
ter sido pouco a pouco atraído por projetos de outros grupos de pressão com
os quais foi chamado a colaborar, graças, sobretudo, à influência das organiza-
ções políticas de esquerda infiltradas no interior do movimento
(ALBUQUERQUE, 1977).

A crítica empreendida por Carlos Sarno ao sistema educacional brasilei-
ro também é direcionada aos modelos pedagógicos utilizados por alguns pro-
fessores, muito mais preocupados em informar “a todos só o que preste”, do
que formar, ou seja, educar para o exercício da cidadania. Em um dos trechos
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do texto, enquanto um professor se queixa de que “aluno não presta atenção
em coisa alguma, onde já se viu”, pois preso está às suas práticas arcaicas que
não mais contemplam os desejos e anseios daqueles para os quais leciona, o
protagonista se pergunta: “Para onde vou? (O mundo inteiro nota, ‘e a nota’).
Nos meus olhares fúnebres carrego a indiferença estúpida de um cego e o olhar
indolente de um chinês idiota”.

Essa passagem ilustra bem o que Mead (1970) denomina de forma cul-
tural prefigurativa no que diz respeito ao ciclo das gerações. O principal ele-
mento que caracteriza uma forma cultural predominantemente prefigurativa é
o fato de os jovens, e não mais os seus pais ou avós, representarem o que está
por vir. Diante de tantas mudanças, desencadeadas, sobretudo, pelos avanços
tecnológicos, as gerações mais velhas se deparam numa cultura prefigurativa
com uma situação semelhante a dos primeiros imigrantes europeus que se
estabeleceram na América, os pioneiros. Todavia, ao invés de imigrantes no
espaço, os mais velhos na década de 1960, aqueles nascidos antes da Segunda
Guerra Mundial, passaram a ser imigrantes no tempo (MEAD, 1970). Seus
valores e crenças apenas em parte se adequavam a uma nova realidade de incrí-
veis avanços tecnológicos e mudanças velozes. Para estes, cada conquista
tecnológica se constituía numa novidade a qual eles tinham que se adaptar.
Para os jovens, no entanto, nascidos e criados num mundo jamais visto pelos
mais velhos, essas mesmas conquistas não passavam de uma experiência corri-
queira e bastante familiar. Por tudo isso Mead (1970) afirma que sua geração
tinha medo da geração do pós-guerra, pois esta nascera num mundo forte-
mente influenciado pela tecnologia, o que propiciou um afastamento radical
entre os jovens desse período e seus predecessores, marcando definitivamente,
segundo ela, o surgimento da forma cultural prefigurativa.

Entre as décadas de 40 e 60, ocorreram diversos fatos nas mais diferentes
áreas do conhecimento humano que modificaram de uma vez por todas a
relação do homem com a natureza e do homem com seu semelhante. A inven-
ção do computador; a divisão do átomo, cujos perigos do mau uso se fizeram
conhecer com a explosão de duas bombas atômicas sobre o Japão; a emergên-
cia da bioquímica; a descontrolada expansão demográfica em escala mundial,
que faria aumentar significativamente a população jovem de diversos países; o
crescimento desordenado das grandes cidades; a destruição do meio ambiente;
novas descobertas na medicina, sobretudo no tratamento de doenças; os avan-
ços tecnológicos nas telecomunicações e nos transportes, o que acabou encur-
tando as distâncias geográficas e consequentemente as culturais; a conquista
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espacial, dentre tantos outros acontecimentos de grande impacto, provocaram
uma drástica e irreversível divisão entre as gerações (MEAD, 1970).

Nesses tempos de rápidos avanços tecnológicos, os mais jovens se tor-
naram aos olhos dos mais velhos seres estranhos, que se negando a aceitar os
modelos de padronização e igualdade de comportamento, passaram a ser
rotulados de transviados, desequilibrados, delinquentes, rebeldes, loucos ou
simplesmente anormais, por se interessarem por temas considerados
inapropriados para um jovem, como a política, por exemplo. Dessa oposição
de ideias e visões de mundo surge o conflito ou abismo entre gerações, res-
ponsável por criar grandes dificuldades de comunicação entre jovens e ve-
lhos (MEAD, 1970).

Esse abismo entre os mais velhos e os mais jovens pode ser percebido
quando o texto aborda na cena cinco o tema da política. A cúpula, represen-
tando a direção da escola (metáfora do autoritarismo do Estado instaurado
com o golpe militar?), informa aos estudantes qual sua principal função. “Nós,
a cúpula, decidimos / que cada um deve cumprir / deve pensar, deve sentir /
aquilo que sentimos / porque somos a razão / e como nós representamos a
todos / para todos decidimos / a nossa decisão”.

Mas o estudante, símbolo de uma nova geração ávida por mudanças e
por liberdade de expressão, retruca:

Discordo, meu caro amigo / do que acabas de afirmar /
“política não é comigo / que eu quero estudar” / discordo
de quem não sabe / do que mesmo vem a ser / política e
estudar / e vive assim sem saber. / A política é o estudo do
que somos agora / do que deixamos de ser / do que hoje
não temos / e que amanhã pode ter / o que você confiante
/ pensando só na aulinha / dá ao líder inconsciente / dá à
cúpula sabidinha / e que mesmo a sua aulinha / é defici-
ente e ruim / e que você sem política sempre terá aula
assim / agora vou subir / por pura delicadeza / para a
cúpula desfingir / e dar maior certeza / iluminar este pal-
co / e a alma deles também / pra ver de perto o rosto / o
de dentro que eles têm.

Como se vê, o desejo do estudante retratado no texto do Carlos Sarno é
o de ter uma educação voltada não apenas para a transmissão de informações,
mas, sobretudo, de conhecimento que possibilite formá-lo como ser humano,
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cuja condição, em todos os seus aspectos, tem alguma relação com a política,
conforme ressalta Arendt (2001).

De acordo com o próprio Carlos Sarno4, a peça Aventuras e desventuras de
um estudante era, na verdade, um pretexto para chamar atenção do estudante
para a importância da atividade política como o único caminho possível para a
transformação de uma dada realidade. Em uma das cenas, por exemplo, mais
especificamente a que retrata a morte do grêmio, representação política dos estu-
dantes, dois coveiros dialogam, contemplando o defunto: “A sua morte é a nossa
omissão. / A sua vida é a nossa consciência. / A sua morte é a nossa ausência. / A
sua vida é a nossa mão”. E concluem o diálogo, incitando a plateia:

A nossa mão / que coveiros e estudantes / é tudo a mesma
coisa / porque se há alguéns, e há / que decretaram a sua
morte / há aqueles (nós) que a cumprimos / mas a sua
vida é a nossa mão / que forte e decidida / dará a sua
morte, vida / dará a sua vida, ação. / Que o defunto grê-
mio reapareça / que não tema nem obedeça / que saia da
sua morte / que seja sempre forte / para nós, por nós /
ESTUDANTES.

Para o então diretor do Colégio Central, Walter Reuter, porém, o con-
teúdo do texto era inadequado para um estabelecimento de ensino, pois em
algumas passagens eram utilizadas palavras inapropriadas como “merda” e “bun-
da”. Com os protestos sucedidos em decorrência de tal proibição, a direção da
escola decidiu suspender por tempo indeterminado todos os estudantes vincu-
lados ao Grupo Amador de Teatro da Bahia (GATEB), responsável pela ence-
nação. Em resposta a esta última determinação, os estudantes decretaram gre-
ve e saíram às ruas para protestar. Para Carlos Sarno, o fato serviu de estopim
para se discutir a repressão do regime, assim como para dar vazão a uma rebel-
dia já latente nos jovens daquela geração, que tomou conta das ruas da cidade
através de inúmeras passeatas5.

Não podendo apresentar a peça dentro do Colégio Central, os estudan-
tes, apoiados pelos universitários e pelo então abade do Mosteiro de São Ben-

4 Entrevista concedida em 6 out. 1994.

5 Entrevista concedida em 6 out. 1994.

6 De acordo com Carlos Sarno, Dom Timóteo Amoroso Anastácio chamou os estudantes do GATEB e justificou seu
apoio ao grupo da seguinte maneira: “Vocês são marxistas, mas são a chama de Deus”. (Entrevista concedida em 6/
out. 2008).
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to, Dom Timóteo Amoroso Anastácio6, resolveram encená-la na Residência
do Universitário, que na noite da apresentação estava repleta de estudantes,
além de outras pessoas que lá se encontravam especialmente para ver a encena-
ção. Essa tentativa de exibição da peça contrariava uma resolução do então
governador do Estado, Lomanto Júnior, que, através da Secretaria de Seguran-
ça Pública, proibira qualquer tipo de manifestação de rua, passeatas e agrupa-
mentos em frente a estabelecimentos de ensino ou próximos das universida-
des, colégios e ginásios estaduais.

Tal medida fora tomada como represália ao acontecimento envolvendo o
então Ministro das Relações Exteriores, General Juraci Magalhães, que na tar-
de do dia 04/06/1966, ao retornar da residência do seu filho, fora vaiado e
alvo de algumas pedradas em frente a Reitoria da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), na ocasião em que centenas de universitários saíam de uma
assembleia onde se decidira a realização de uma greve de 48 horas em protesto
contra a proibição da peça dos estudantes do Central. Para fazer valer a deter-
minação do governador, a polícia invadiu a Residência do Universitário e es-
pancou vários estudantes que lá se encontravam.

A greve dos estudantes do Central, em junho de 1966, se constituiu, em
Salvador, na primeira grande manifestação estudantil contra o governo. A proi-
bição da peça Aventuras e desventuras de um estudante paralisou todo o colégio
e acabou desencadeando em outros estabelecimentos de ensino secundário e
universitário, a exemplo da Escola de Eletromecânica e do Colégio Aplicação,
das Escolas de Geologia, Teatro, Música e Filosofia da UFBA, além de entida-
des como União dos Estudantes da Bahia (UEB) e do Teatro Experimental de
Feira de Santana (TEF), uma série de protestos em solidariedade aos estudan-
tes grevistas e contra a intransigência da direção da instituição. Desta maneira,
os estudantes baianos, de acordo com Castro (1998), reativaram a manifesta-
ção pública contra a ditadura militar e, por conseguinte, provocaram a primei-
ra ação repressiva organizada contra o ME após 1964, quando o regime militar
foi instituído através de um golpe.
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