
 

CA’S E O RALADOR POLÍTICO DOS ANOS 80 

Por Caroline S. 

Entrar na universidade: reviravoltas ideológicas 

Entrei na universidade em 2009, no curso de Comunicação Social (jornalismo) da UFPA. 
Vale lembrar que o mundo acadêmico era totalmente estranho para mim, como deve 
ter sido para qualquer pessoa que acaba de entrar em um curso superior. 

Em meados de 2007, 2008, eu me empolgava demais com política e história e os 
leitores antigos desse blog sabem muito bem que meus textos estavam super 
contaminados por essa fase. 

Eu era meio comunista-rebelde, que resmungava e "dava a descarga" sobre a 
"alienação política do jovem". Entendam, eu estudava em um colégio particular e todo 
aquele mundinho pequeno burguês irritava meu espiríto de pequena-burguesia-
comunista. 

Ao entrar na universidade, eu logo pensei: "UFA, vou poder conhecer os movimentos 
estudantis e me livrar daquele bando de classe média safado". O que? Ah, sim, eu 
também achava a resistência que os estudantes promoveram durante a Ditadura 
Militar um ato de heroísmo sublime. Queria ver o pessoal animado em discutir política, 
cultura, filosofia, cinema bla bla bla Eu só lia Lúcio Flávio Pinto e achava que os livros e 
o jornal dele eram os heróis do jornalismo paraense. 

Quando cheguei na UFPA, fui logo conhecendo o Centro Acadêmico, que eu, na minha 
ignorância caloura, achava que era tipo secretaria onde os estudantes se cadastravam 
e pegavam livros. (dã, agora eu sei que isso é biblioteca, tá?) 

Logo na Semana do Calouro, os líderes estudantis na época passaram vídeos de 
ocupação de reitorias e eu achei tudo aquilo muito incompreensível. De qualquer 
forma, fiquei na minha. Ao final de um dia inteira de falação, eu já tava um pouco 
saturada daquele papo, até porque eu tinha participado da Semana do Calouro da 
UEPA e era exatamente a mesma coisa. Comecei a estranhar esse padrão de discurso, 
parecia até que tinham decorado tudo. 

Nas semanas seguintes, fui para um desses pré-encontros estudantis, na época, do 
Encontro Regional dos Estudantes de Comunicação (ERECOM). Ainda com o gás 
"calourético", fui junto com meus novos amiguinhos de curso assistir a um discurso. 

A pessoa que se levantou para discursar soltou litros de clichês, sobre imperialismo 
americano, e quase nem falou de comunicação. Pensei: ok, deve ser tipo uma palestra 
interdisciplinar, sem problemas. 



No outro pré-encontro, exatamente a mesma coisa. Alguns amigos nem ligaram, uns 
foram para as festas depois do evento, outros até gostaram dos discursos. Mas eu 
fiquei um pouco decepcionada. Toda minha empolgação com o movimento estudantil 
começou a se transformar em confusão mental. Eu fiquei atordoada com tanta gente 
falando as mesmas coisas, como se quisessem me convencer a concordar com tudo 
que eles dissessem. 

O encontro com a "sombra" 

Comecei a perceber que eu era exatamente como aquelas pessoas e esse meu 
encontro com a "sombra" foi bastante perturbador. Eu sei que ainda sou muito assim, 
tento empurrar minha opinião goela abaixo das pessoas, mas acreditem, eu to me 
reeducando. 

Na época, nossa turma tinha uma comunidade no Orkut que era bem movimentada. 
Eu abri um tópico reclamando dos pré-erecoms e isso, na minha cabeça, era bem 
natural. 

Bom, a partir dessa minha atitude, que até hoje não sei se foi errada ou não, passei a 
ser odiada por um bom número de pessoas. Eu não tinha prudência e ingenuamente 
acreditei que poderia soltar minha opinião por ai sem que os outros ficassem 
extremamente chateados comigo. 

Para completar, além de ser uma caloura petulante e de nariz avantajado, eu ainda era 
considerada riquinha por andar de taxi e por ser branca. Normal, eu até entendo esse 
tipo de pensamento, mas eu  não tenho nada contra quem anda de ônibus, a pé, de 
taxi, de carro, de camelo. Pra mim o meio de transporte não determina quem você é, 
muito menos sua classe social ou cor. Geralmente brancos que andam de taxi são 
arrogantes, mas eu, graças, não tenho esse tipo de deslumbramento racial/de classe e 
no máximo sou pseudointelectual. 

Filodoxia x retórica 

Foi ai que eu descobri porque as pessoas não gostam de discutir política, ou filosofia, 
ou literatura ou cinema ou o sexo dos anjos. Faz parte da nossa cultura levar tudo para 
o lado pessoal. Não se iluda, eu faço isso, você faz isso e todo mundo faz. Somos 
perfeitos filodóxos, apaixonados pelas nossas opiniões e que se exploda o imperativo 
categórico do Kant. Sobrevivi a essa desilusão, em que toda minha retórica, descobri, 
não ser racional e “pura” dos meus sentimentos pessoais. 

Mas o Centro Acadêmico não. Infelizmente, depois que me distanciei pude perceber 
como ele funciona e porque ele é assim. A explicação é, como de costume, histórica. 

O ralador político dos anos 80 

No contexto em que surgiram muitos Centros Acadêmicos, entre os anos 60 e 70, 
como o de Comunicação da UFPA, o mundo ainda era duro, dividido. Eram tempos de 
luta, resistência, uma guerra contínua que as pessoas se metiam por causa de 



interesses de outras do outro lado do mundo. O discurso dos líderes estudantis era 
perfeitamente compreensível, porque fazia parte da cultura geral dos jovens na época. 
Mas os tempos iriam mudar, como o mundo sempre muda... 

A letra de Ideologia, do Cazuza é a maior prova do sentimento da juventude dos anos 
80 frente aos movimentos estudantis e de esquerda. Após mais de meio século de 
revoluções, contra revoluções, ditaduras militares, que teve seu auge nos anos 60, o 
espírito da esquerda revolucionária começava a se deslocar, a perder espaço, a se 
tornar anacrônico. 

Gilles Lipovetsky dá uma visão muito interessante sobre esse estado de espírito da 
sociedade mundial nessa época, que ele considera como uma espécie de paixonite 
moderna (e lá estamos nós de volta com as paixões). Muito se perdeu com o fim desse 
sonho, com a queda do muro, dos idealismos, das bandeiras. Mas muito se ganhou 
também. 

Por um lado, a juventude se renovou e alguns grupos ganharam um pouco de bom 
senso. Assistia-se a dialética da esquerda, que tinha suas próprias estruturas se 
voltando contra ela: se no início ela ganhou força criticando o tradicionalismo, a 
inflexibilidade, a dominação, depois se tornou uma via política inflexível, tradicional e 
também dominadora.  

A geração dos anos 80 não perdia de vista a crítica política, mas tudo também se 
tornou ridículo. Era o fim da aura dos heróis da revolução ou dos soldados defensores 
da família, propriedade e Igreja. Nem burguês nem pseudo proletários/ 
revolucionários wannabe tinham graça mais. Ou melhor, eles eram apenas isso: um 
motivo para rir e zombar. 

Os CA’s também vivenciaram essa autocrítica juvenil. Na UFPA, particularmente, o 
Centro Acadêmico de Comunicação Social (CACO) viu crescer grupos que misturavam 
circo, arte e zombaria. Era tudo mais leve, mais emancipatório, sem deixar de ser 
acidamente crítico. 

Por outro lado, começavam a pipocar os yuppies e toda uma cultura obcecada pelo 
mercado financeiro, pela TV em cores e pela Xuxa. É, não se pode ter tudo nos anos 
80, além da moda e os cabelos da época serem cafonas. 

De qualquer forma, os anos 80 “ralaram” as estruturas políticas e transformaram em 
fiapos o pensamento dominador tanto de esquerda, quanto de direita. Nas décadas 
seguintes, o Brasil, especificamente, foi sacudido por novas ondas, movidas pelo sopro 
democrático. 

Os CA’s, ao passar por esse momento de transformação ideológica, acabaram 
cristalizando os fiapos que sobraram daquelas velhas estruturas. O pensamento se 
congelou e isso é muito perigoso, é praticamente uma estagnação consciente. O tal do 
debate político, que é e sempre foi tão idealizado pela esquerda, desaparece e dá lugar 
ao discurso. 



Não se discute,se escuta. Ou você fica calado e concorda, ou você fica calado e vai 
embora, ignora, se transforma em um apolítico fútil. De qualquer forma, precisamos 
nos tornar mudos, porque os fiapos são ainda estruturas sólidas dentro da 
universidade. E vai por água abaixo a ação comunicativa habermasiana, em que dois 
sujeitos racionais constroem e descontroem juntos a política a partir de uma 
discussão. 

Como sempre, na humanidade, por trás de muitos conflitos imperam os interesses de 
cada um. Eu tenho o interesse de viver em paz. Mas não se deve demonizar as pessoas 
que lideram os CA’s atualmente. Quem merece uma crítica maior? 

Partidos políticos radicais. Sim, essas instituições bizarras, na maioria das vezes, 
preservam sobras dos fiapos estruturais dos anos 60. Como a sociedade civil de 
maneira geral não se convence com discursos tão anacrônicos, esses partidos lançam 
mão dos movimentos sociais e estudantis para exercer um poder paralelo. O esquema 
é doutrinar e até financiar CA’s para conseguir mais carneirinhos. Membros de 
partidos se tornam presidentes de CA’s transformando-os em instituições partidárias a 
serviço de interesses desses dinossauros políticos ao invés dos estudantes. 

E os estudantes? 

Se fodem. Porque além de não ter dinheiro e gastar os poucos centavos que restam 
com Xerox de teóricos vesgos, não tem mecanismos de defesa. Se algo acontece e os 
estudantes, na sua maioria, não concordam, eles não podem se organizar nos Centro 
Acadêmicos. Por que? Porque os CA’s se tornaram instituições de discurso vazio, que 
articulam interesses de grupos específicos, como partidos políticos. A última coisa que 
eles pensam, infelizmente, é na proteção dos direitos e opiniões dos estudantes, que, 
vejam só, às vezes até são alvo dos CA’s.  

A coisa é tão absurda, que nem mesmo numa universidade, onde tudo teoricamente 
deveria dar mais certo, conseguimos criar um sistema de representatividade justo e 
que abarque direitos iguais para todos. Ai ai, sonhos iluministas, Voltaire está rolando 
no túmulo agora. Se nem nessa microesfera de poder conseguimos justiça, não 
imagino mais me ver no direito de criticar qualquer democracia no mundo. É 
frustrante, eu sei. É para mim e para os líderes estudantis. 

Bate na madeira! 

Tá, como podem ver, eu, pessoalmente, não tive uma boa experiência. Mas sou 
otimista quanto ao futuro dos CA’s. O que falta para essas organizações se tornarem 
melhores? 

(1) Crítica da Razão Pura – Kant comigo, baby. Centros Acadêmicos como qualquer 
coisa do mundo precisam de autocrítica. Precisam o tempo todo se reinventar, 
se descontruir e construir. Só assim descarregamos essa aura pretensiosa de 
que o Centro Acadêmico é uma verdade em si. Ele não é, ele é o que os 
estudantes querem que ele seja. E os estudantes nem sempre são os mesmos, 
certo? Não adianta ficar eternamente na defensiva. Vamos admitir que todos 



erramos, estudantes, líderes estudantis, reitores, técnicos administrativos, 
professores... 

(2) Apartidarismo – Esse é um princípio básico para qualquer organização da 
sociedade civil. Gente,é extremamente controverso um Centro Acadêmico se 
transformar em braço de partido ou em um partido em si. Por que? Porque 
cada estudante tem o direito e liberdade de ser do partido A, do partido B, do C 
ou nenhum desses. E ai, se o CA for contaminado pelo partido B, os estudantes 
do partido A, C e apartidários vão ser excluídos. Quem poderá nos defender? 

(3) Politização – Não, eu não to ficando doida. Política é diferente de partidarismo. 
Os Centros precisam ser eficientes na mediação dos conflitos de poder que 
existem na universidade. Os líderes estudantis precisam ser hábeis o suficiente 
para perceber os anseios da maioria dos estudantes e transformar esses 
anseios em uma articulação relevante, ambientada na verdadeira discussão. O 
objetivo, tanto dos líderes quanto dos estudantes é o mesmo: garantir que, por 
meio da representatividade democrática, os estudantes possam ter seus 
direitos garantidos ou reivindicados. Discutir o imperialismo é super válido, 
contanto que não caia na escolástica marxista ou funcionalista. Contanto que 
ocorra participação e interesse por parte dos estudantes.  Ser politizado não é 
ser Che Guevara ou ler FHC, mas buscar compreender todo o contexto político 
sem se deixar contaminar pelos nossos interesses pessoais, ambições e 
paixões. É buscar no Outro a resposta. 

(4) Criação de mecanismos que garantam representatividade – Eu acho que esse é 
um dos pontos-chave da questão. É um problema que toda a democracia 
enfrenta, mas acho que é possível superar. “Se não está satisfeito com tal coisa 
do CA, vá para a reunião”. É simples assim, como quem reclama 

(5) Arte e Educação – Ok, não é o objetivo principal, mas acho que todo CA tinha 
que se preocupar com os estudantes de verdade, não só do ponto de vista 
político, mas também garantir e incentivar espaços para estudo, pesquisa, 
manifestações artísticas. É, honey, não adianta só cobrar do governo ou da 
iniciativa privada. Os estudantes podem, juntos, produzir muitas coisas legais 
entre eles e para a comunidade também. 

 

 

 

 


