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I. Apresentação 

Este texto se baseia em pesquisa acerca do processo de construção de identidades 

no âmbito do Movimento Universidades Renovadas - MUR, movimento estudantil religioso 

universitário, ligado à Renovação Carismática Católica (RCC), que tem como objetivo propor 

uma reflexão sobre as estratégias de sua inserção nas universidades - um espaço 

fundamentado e legitimado por um discurso pautado pela laicidade e cientificidade. Dessa 

forma, esta comunicação propõe explicitar as relações entre os membros desse movimento e a 

academia. Mais especificamente, busca-se compreender o modo como os indivíduos vinculam 

aspectos tradicionais do „ser estudante‟ com elementos introduzidos pelo movimento religioso 

– MUR.  

Nas linhas que se seguem, portanto, procurar-se-á contextualizar a estruturação 

dos movimentos estudantis no Brasil, atentando para a construção de um imaginário 

cristalizado na idéia do ser „universitário‟. Para tanto, esforçamo-nos em contextualizar 

historicamente a inserção da Igreja Católica no espaço público brasileiro e, em especial, na 

universidade. Posteriormente, buscaremos demonstrar a forma pela qual o MUR se legitima 

perante a sociedade universitária como um movimento estudantil.  

 

II. Os movimentos estudantis  

O processo de laicização do Estado, ou seja, a separação jurídica deste com a 

Igreja Católica teve início com a proclamação da República, configurando a distinção entre 

sociedade civil e religiosa. A partir desse momento inicia-se uma nova experiência da vida 

católica no Brasil, pela qual a Igreja é impelida a renovar suas estratégias de inserção na 

conjuntura social brasileira, agindo para tanto de forma a manter-se visível na arena política
1
.  

Nesse intento, a Igreja mobiliza seus intelectuais formando, entre outras 

organizações, o Centro D. Vital e a LEC (Liga Eleitoral Católica). O primeiro foi inspirado 
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pela Action Française, tendo sido fundado em 1922 aglutinando parte da intelectualidade 

católica conservadora afim com um nacionalismo de direita, e a segunda, a LEC, foi criada 

em 1932, com o intuito de mobilizar o eleitorado católico para apoiar candidaturas afinadas 

com as aspirações da Igreja
2
. As concessões feitas à Igreja pela constituição de 1934 

demonstram os efeitos da ofensiva empreendida por meio dessas organizações. 
 
 

Assim, uma das estratégias empreendidas pela Igreja Católica foi sua inserção nas 

universidades através do apoio à formação de grupos católicos. De um lado, tendo como base 

o Centro D. Vital, a Ação Católica
3
 (criada em 1935 pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, D. 

Sebastião Leme) especializa um setor para atuar nas universidades - a AUC (Associação 

Universitária Católica)
4
, que mais tarde recebe o nome de JUC (Juventude Universitária 

Católica). Marcelo Ridenti afirma que, em seus primeiros anos, as bases do movimento 

estavam voltadas para o universo ideológico do catolicismo nacional, preocupando-se mais 

com o aprofundamento e a fé dos universitários, assim 

Voltando-se sobre si mesmos, reafirmando os valores oficiais da Igreja, os 

integrantes da JUC tendiam a compor uma elite acadêmica católica. A visão 

de mundo que deu origem à JUC estaria ancorada na doutrina medieval da 

Igreja: a tarefa do homem na Terra seria espelhar a ordem divina ideal, tanto 

em sua alma quanto na sociedade. Assim, a predisposição seria valorizar a 

ordem e a harmonia social, acatar as estruturas e as instituições existentes, 

cujos eventuais problemas estariam nas falhas das pessoas que as compõem. 

Caberia, no máximo, reformar as consciências individuais para que uma 

ordem harmônica e justa imperasse no mundo, espelhada na vontade de 

Deus
5
.  

 

Paralelamente à estruturação do movimento católico, em 1937 é fundada a UNE 

(União Nacional dos Estudantes) dando início à fase de „atuação organizada‟ dos estudantes, 

entidade que congrega os interesses da classe estudantil nacional em prol de objetivos 

políticos. Em sua fase de estruturação a UNE esteve à frente de várias campanhas políticas; 

entretanto, a partir do Golpe Civil-Militar de 1964, o movimento sofre grande repressão 

obrigando os estudantes a terem mais cautela quanto a sua organização
6
. 

Nesse contexto, os jovens „jucistas‟ (integrantes do movimento estudantil 

religioso – Juventude Universitária Católica) – convivendo com as ideologias socialistas e 

comunistas no meio universitário, às quais, em conformidade com a Igreja Católica, deveriam 

combater, e tendo acesso a teologias que legitimavam a ação temporal
7
 – passaram a 

questionar aspectos das idéias dominantes na Igreja como, por exemplo, a passividade política 

diante da ordem estabelecida atuando de forma mais politizada
8
. 

Em conformidade com o clima dominante nas universidades brasileiras, os 
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jucistas se aproximaram efetivamente do Movimento Estudantil, elegendo lideranças como 

presidentes na UNE, o que gerou uma crise face à hierarquia católica e a desvinculação, a 

partir de 1968, desse movimento religioso da Igreja Católica
9
. 

A partir desse mesmo ano a UNE,  recebe o apoio de organizações clandestinas 

como a Ação Popular – movimento dissidente da JUC, a Política Operária (POLOP) e o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB). Com a decretação do Ato Institucional n° 5, em 1968, e 

as efetivas ações governamentais para desmantelar a UNE, o movimento passa à atuação 

clandestina e assume a luta armada contra o Regime Militar. A Aliança Libertadora Nacional 

(ALN), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), a Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR) e o Partido Comunista do Brasil são expressões da chamada Ala 

Vermelha, que em luta contra a ditadura teve muitos de seus membros presos, torturados e 

alguns mortos em prol da causa que assumiram em oposição à ditadura instaurada no país.  

Em 1979, a UNE volta a funcionar, sendo legalizada em 1982. Segundo Andreza 

Barbosa, em sua em sua análise sobre os movimentos estudantis (UNE e DCE) nas décadas de 

1980 e 1990, o movimento estudantil desse período acaba por se desarticular. Barbosa aponta 

como possíveis causas os seguintes fatores: a partidarização descontrolada dos mesmos, que 

ao assumir prerrogativas partidárias abandona os interesses gerais dos estudantes; a inclinação 

em tomar como modelo o movimento estudantil do passado em um contexto diferente, não 

conseguindo se adequar ao quadro coevo; e, ainda, o processo de individualização próprio da 

sociedade contemporânea
10

. 

No tocante à inserção da Igreja nas universidades, a PU (Pastoral Universitária), 

criada em 1975, garantiu a atuação da Igreja Católica no meio universitário norteada por duas 

formas de agir: a primeira por meio da criação de instituições de ensino superior e a segunda 

pela presença de grupos de fé e de apostolado tanto nas Universidades católicas quanto nas 

Universidades leigas
11

. 

Já na década de 1990, iniciou-se o Projeto Universidades Renovadas que, após sua 

efetivação, tornou-se o Movimento Universidades Renovadas. Elaborado por Fernando 

Galvani, então estudante de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa, o Movimento 

tinha como proposta inicial motivar universitários a criarem Grupos de Oração Universitários 

– os GOUs
12

. Um dos primeiros estudiosos a analisar os GOUs, Eduardo Gabriel afirma que 

nos grupos de oração é o louvor que interessa, sendo essa prática levada a cabo por meio de 

quatro objetivos: 

1) evangelizar com renovado ardor missionário, testemunhando Jesus em 
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nossas escolas e em nossa futura profissão; 2) evangelizar acreditando ser 

possível e preciso conciliar fé e razão; 3) evangelizar, em comunhão fraterna 

com a Igreja, formando homens novos que exerçam sua função à luz do 

evangelho; 4) evangelizar com o poder de efusão do Espírito Santo, para que 

os corações de todos nós, estudantes, professores e profissionais se unam ao 

coração de Deus
13

.  

 

Tendo como principal lema formar „profissionais do Reino‟, o MUR, como 

representante da Igreja Católica nas universidades, assume parte da responsabilidade sobre a 

formação acadêmica pois, segundo o site do movimento: 

Se a Igreja Católica, que professa sua experiência pelos mais pobres depois 

do „aggiornamento‟ do Concílio do Vaticano II, não contribuir para tal 

formação humana, estará em falta com a sociedade da qual é parte 

integrante. Por meio de movimentos como a Pastoral Universitária (PU) e o 

Projeto Universidades Renovadas (PUR), a instituição milenar se dispõe a 

colaborar com o sistema de educação superior do país. A preocupação com a 

formação integral do estudante não é mais única e exclusiva das faculdades e 

universidades. Torna-se preocupação também da Igreja e dos próprios 

estudantes. O intuito eclesial, no entanto, visa não perder de vista a dimensão 

religiosa e cristã dentro da formação profissional
14

. 

 

Interessante ressaltar, também, que o Movimento Universidades Renovadas 

empenha-se em delimitar sua identidade coletiva, possui bandeira própria, hino (chamado 

Sonhar) e fornece - por meio de seu site - apostilas e materiais para a evangelização, visando à 

formação de Grupos de Oração e Grupos de Partilha Profissional, embora devam ser levadas 

em consideração as especificidades de cada universidade e de cada região. Tal assertiva nos 

chama atenção por buscar uma „homogeneização‟ na formação estrutural dos mesmos.  

Note-se que a posição da Igreja Católica e de seus membros nas universidades se 

pauta pelo comprometimento em conciliar fé e razão, proposta essa fundamentada pelas 

palavras de João Paulo II, na Carta Encíclica Fides et Ratio:  

A Fé e a Razão constituem como que as duas asas pelas quais o coração 

humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou 

no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, e, em última análise, 

de conhecê-lo, para que conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à 

verdade plena de si próprio
15

. 

 

Pelo exposto acima, ressaltamos duas formas de inserção da Igreja Católica na 

Universidade; uma primeira via - após a Proclamação da República - em que a IC atua por 

meio da criação de grupos católicos universitários sob sua direção: a AUC (Associação 

Universitária Católica); e uma segunda via de inserção - resultado do Concílio Vaticano II e 

sua consequente valorização do leigo perante a Igreja e a sociedade - que se faz pelos 

estudantes católicos carismáticos, não obstante a motivação dada pela Igreja: O MUR. 
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Concomitantemente a essa abordagem, ressaltamos nesse processo de institucionalização a 

formação de uma identidade comum aos estudantes caracterizada pela conotação política, 

bem como sua atuação coletiva pois, como afirma Marcos R. Mesquita, o histórico do 

posicionamento político dos movimentos estudantis, principalmente durante a ditadura 

militar, acabou por se cristalizar no imaginário social como o grande momento do 

movimento
16

.  

 

III. Estratégias empreendidas pelo MUR 

Em nossas pesquisas - tanto para a monografia
17

, como para as realizadas para a 

formulação deste texto - pudemos perceber duas formas de ação do MUR nas instituições 

acadêmicas. A primeira ação, em conformidade com os termos iniciais do Projeto 

Universidades Renovadas, foi a de „encher do amor de Deus a Universidade‟ através dos 

GOUs. Tal proposta estaria em conformidade com a religiosidade católica, tendo em vista que 

os participantes, em sua maioria, são de famílias católicas e já participavam da RCC. 

A segunda frente, que possui como norte evangelizar valendo-se da aliança entre 

fé e razão, utiliza um discurso sobre a questão da ética, da moralização profissional, da 

aplicação da ciência e de suas consequências. Essa segunda forma de atuação se fundamenta 

na busca de se tornar um „profissional do reino‟, ideal almejado pelos estudantes que estão em 

acordo com os pressupostos oferecidos pelo movimento e que para tanto, buscam uma 

formação acadêmica sólida. Assim, uma das bandeiras de atuação do MUR é „ser para fazer‟, 

o estudante deve formar-se, ser bom em sua carreira acadêmica e profissional, para então se 

tornar agente de transformação social.  

É interessante observar que essa máxima do MUR vai de encontro ao histórico 

dos movimentos estudantis - os Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e seu núcleo 

maior, a União Nacional dos Estudantes (UNE). Desse modo, a militância estudantil é 

contestada pelos integrantes do MUR por „desviar‟, em nome do engajamento político, a 

dedicação aos estudos, na medida em que a participação do aluno requer compromisso e 

tempo, prejudicando sua formação acadêmica. Tal assertiva pode ser evidenciada pelas 

palavras de umas de nossas entrevistadas sobre os movimentos estudantis: 

Alguns eu acho que passam na frente e esquecem do ser humano, é... e eu 

vejo que também assim que às vezes a gente sonha muito e isso também na 

religião não é bom, né? Quando você sonha muito esquece de colocar aquilo 

na terra, aplicar aquilo. Então às vezes eu vejo que a gente do DCE e tantos 

outros podem sonhar muito e esquecer de viver. Isso até lá no PUR a gente 

fala: a gente tem que viver aqui, a gente tem que ser bom aqui, estudar, você 
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tem que ir nas aulas, você não pode ficar matando aula, você tem que 

preparar, então eu acho que quando ele dá essa consciência também pra 

pessoa seja pelo meio político, né?! 
18

. 

 

Ressaltamos, no entanto, que as duas frentes de atuação do MUR não se excluem. 

Antes, buscamos demonstrar que o sucesso e expansão do projeto de uma „civilização de 

amor para o mundo‟ só se tornou possível, nas instituições acadêmicas, devido à articulação 

de uma proposta mística e emotiva ligada à experiência com o sagrado
19

 e um caráter 

militante que não contraria o ethos
20

 estudantil, sendo que oferece respaldo para adiar a 

transformação social ao sustentar a formação individual tão importante para o homem 

moderno. 

Dessa forma, o MUR ao „adiar‟ a transformação social, não contraria o histórico 

balizado por uma conotação revolucionária e política, imaginário que se cristalizou na 

concepção de um ethos estudantil manifestado nas lutas por causas sociais, políticas e 

econômicas e que, portanto, carrega consigo um viés de contestação/mudança.  

Pensar esse imaginário, por conseguinte, sugere aquilo que Halbwachs definiu 

conceitualmente como „corrente de pensamento‟ em que, por meio da metáfora do „solitário 

em Londres‟, demonstra que mesmo caminhando sozinho, as impressões dos amigos em 

relação aos lugares que visitava sempre lhe vinham à mente e misturava-se à sua percepção do 

presente. Assim, Halbwachs afirma que, a memória é uma construção social cuja dimensão é 

tecida por, através e a partir das nossas relações com grupos sociais dos quais fazemos parte. 

Assim, a memória é construída sempre em relação aos outros, “porque em realidade, nunca 

estivemos sós”
21

. 

Myrian Sepúlveda Santos
22

 afirma que não obstante a análise de Halbwachs 

possua suas limitações, seu legado básico para o estudo da memória consiste em sua 

afirmação de que pensamos ou rememoramos através de „quadros sociais da memória‟. 

Assim, salienta a autora, que os trabalhos de Halbwachs referem-se mais ao estudo empírico 

do conteúdo das „memória coletivas‟ do que as formas e circunstâncias pelas quais elas são 

constituídas, sendo a ênfase de Halbwachs centrada nas “memórias [que] se formam e são 

renovadas devido a laços de solidariedade entre indivíduos, os quais são construídos através 

elementos comuns simbólicos”. Essas são as chamadas „comunidades afetivas‟ que, nas 

palavras de Michael Pollack
23

, se impõem não pela força ou coerção, mas pela adesão afetiva 

dos membros ao grupo.  
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Segundo Santos, a análise de Halbwachs possui algumas limitações pois, ao 

acompanhar a lógica circular Durkehimiana (pela qual o social se explica pelo social), nos 

permite compreender a manutenção de determinadas „memórias coletivas‟ no presente, mas, 

tal análise não explica, por exemplo, o motivo pelo qual elas são criadas de formas 

diferenciadas
24

.   

Assim, derivando inteiramente os indivíduos dos quadros sociais, Halbwachs perde a 

oportunidade de explicar diversidade e movimento. Além disso, ressalta Santos, Halbwachs 

elimina a possibilidade de participação dos atores na formação e conformação das memórias 

sociais e que, apesar de mostrar que nossas lembranças se configuram por meio de 

convenções sociais, ou ainda que o passado é reconstruído continuamente ele negou, também, 

qualquer influência do passado sobre o presente. Dessa forma, a teoria da memória de 

Halbwachs pressupõe sempre uma atividade construtiva e racional no presente, pois,  

para ele não existe semelhança ou afinidade entre imagens, sentimentos ou 

valores, entre passado e presente, uma vez que „lembrar‟ significa atividade 

racional em que um indivíduo está sempre em relação com todo um conjunto 

de noções comum a muitos outros, e, neste sentido, sempre reformulando 

heranças desconexas do passado de acordo com preocupações e situações 

atuais
25

. 

 

Tendo em vista as observações de Santos sobre a teoria de Halbwachs, é 

importante ressaltar que por memória  

podemos compreender reminiscências, através das quais nos encontramos 

com o passado, repetição de atitudes e sentimentos dos quais raramente nos 

damos conta, construção e reconstrução de nossas identidades ao longo de 

nossas vidas, e até mesmo o inexplicável saber. Estes são, no entanto, 

aspectos da memória que só podem coexistir e serem criticamente analisados 

numa orientação que considere que eles não só se transformam ao longo do 

tempo, como também transformam o presente à medida em que 

reinterpretam o passado
26

.  

 

Assim, seguindo a orientação de Santos, a memória social não será aqui analisada 

apenas como suporte de laços sociais estáveis, mas como processo criador intimamente ligado 

às condições de existência e às experiências do passado, pois as lembranças do passado que 

reconstruímos no presente tanto são “influenciadas por estruturas coletivas simbólicas 

anteriores a nós, quanto representam experiências que se modificam ao longo do tempo e de 

situações específicas”
27

. 

Acreditamos, por conseguinte, ser oportuna a análise sobre patrimônio comum, 

entendida como identidade cultural máxima sem a qual se torna muito difícil acionar um 

sentimento de pertencimento.   
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Isso implica na revisão da história e no questionamento da cultura 

hegemônica, que não os inclui, na busca de antepassados, na criação de uma 

linguagem, na escolha de símbolos e até mesmo, por vezes, no 

estabelecimento de uma língua, senão de uma língua, ao menos de uma 

linguagem
28

.  

 

Pois, nas palavras de Michael Pollack, toda organização 

veicula seu próprio passado e a imagem que dele forjou para si mesma. Ela 

não pode mudar de direção e de imagem abruptamente a não ser sob o risco 

de tensões difíceis de dominar, de cisões e mesmo de seu desaparecimento, 

se os aderentes não puderem mais se reconhecer na nova imagem, nas novas 

interpretações de seu passado individual e no de sua organização
29

.  

 

Uma análise sobre um movimento estudantil atual, desse modo, deve levar em 

consideração a construção mnemônica do „ser estudante‟, premissa identitária maior no 

contexto universitário. Assim, longe de tratar o movimento estudantil de forma única e 

hermética, salientamos a pluralidade traduzida através de vários grupos, principalmente na 

contemporaneidade pois, como afirma Mesquita, o movimento estudantil se manifesta na 

dinâmica da criação de interesses e pautas que, “transformadas diariamente pela realidade 

estudantil, pelas relações universitárias e pela sociedade civil”
30

, podem mobilizar os 

estudantes. Assim, o movimento estudantil agrega uma infinidade de grupos em seu interior – 

como aqueles que manifestam uma tendência orgânica (partidos políticos) e os que expressam 

interesses temáticos e mais localizados.  

Por tudo, e considerando o que Nestor Canclini compreende por hibridização
31

, 

tentaremos perceber nas linhas que se seguem o trânsito entre cultura local (universitária) e o 

MUR. Ressalte-se que tal análise parte do pressuposto de que o MUR é um movimento 

pensado para evangelizar nas universidades, idealizado por um estudante universitário e, 

portanto, um movimento indissociável do „ser estudante‟. 

Dessa forma, uma assertiva importante para entender o movimento diz respeito à 

utilização de um discurso identitário, tradicionalmente partilhado pela comunidade local 

universitária: pois a aplicação das premissas do movimento – ênfase no aperfeiçoamento do 

sujeito acadêmico enquanto profissional ético, moralmente responsável, para então mudar a 

sociedade – consubstancia-se em uma ação política, pela qual o estudante deve forma-se, 

especializa-se enquanto profissional para transformar a sociedade. Dessa forma, o MUR 

„ressemantiza‟ a „bandeira ideológica‟ do DCE ao buscar soluções coletivas em longo prazo 

para a sociedade propondo soluções „a conta gotas‟ focando, dessa forma, problemas do 

cotidiano universitário sem, no entanto, abandonar um caráter politizado.  Assim, o MUR 
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estaria correspondendo às demandas anteriormente solucionadas pelo movimento estudantil, 

que não consegue mais responder às mudanças
32 

efetivas da comunidade acadêmica.  

 Acreditamos ainda, que uma das variáveis imprescindíveis para a plausibilidade 

do MUR, seria sua relação com a ciência, pois em um ambiente legitimado pela razão, longe 

de negá-la o movimento critica seu uso. Assim, tendo em vista as mudanças do estatuto do 

saber nas sociedades ditas „pós-modernas‟, transformações que atestam certa crise tanto nas 

grandes narrativas quanto nos discursos científicos, acompanhado do aumento da 

complexidade social, inquire-se qual a plausibilidade adquirida por discursos antes vistos 

como incompatíveis com o „fazer científico‟
33

 neste novo contexto. Assim, a inserção do 

discurso religioso carismático na universidade, encabeçada por um movimento estudantil com 

propostas concernentes à fé que o ratificam, o MUR, mais do que demonstrar a multiplicidade 

de narrativas que bombardeiam o indivíduo contemporâneo ajuda a pensar sobre os anseios da 

juventude universitária que o discurso acadêmico cientificista, antes legitimador da formação 

profissional, não estaria satisfazendo.  

Dessa forma, questionamos em que medida o MUR pode ser visto como uma 

resposta à crítica ao paradigma iluminista sobre a idéia de progresso que segundo Ciro 

Flamarion Cardoso, estaria ligada à “desilusão radical com uma história recente que estaria 

mostrando que a modernização, o racionalismo, a ciência (...) não foram fatores de libertação 

e felicidade, e sim, pelo contrário, geraram monstros”
34

 já que o Movimento questiona as 

práticas que não estão em conformidade com a aplicação racional da fé, mesmo que se utilize 

de dispositivos científicos para tal intento.  

Além disso, tomando o entendimento de Mariz sobre período juvenil, para quem 

este é por si um período de liminaridade
35

, e ainda em complemento, a análise da autora 

acerca das comunidades, é importante apontar a necessidade de pertencimento dos indivíduos 

que adentram a Universidade, sendo o MUR uma alternativa de comunidade oferecida ao 

sujeito, propondo a opção por ideais próximos aos movimentos contraculturais e a formulação 

de um novo „ser de família‟ 
36

. Pois, para os novos estudantes o ingresso na universidade e a 

participação na vida universitária  

representam uma situação nova... abrem-se novos horizontes de participação 

que são 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 que é a condição de 

jovem.
37

 

 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

10 

 

Levando-se em conta essas particularidades dos movimentos universitários, torna-

se necessário explicitar os locais e o público alvo do MUR, assim como compreender as 

estratégias empreendidas por seus membros na tentativa de divulgá-lo enquanto um 

movimento estudantil com relevância para a comunidade universitária. Essa proposta de 

análise surgiu a partir de minha participação em alguns vestibulares de Minas Gerais 

acompanhando minha irmã, então vestibulanda. Assim, tendo em vista explicitar essas 

estratégias, descrevo nas linhas que se seguem minha participação nesses processos seletivos.  

Durante os três vestibulares que acompanhei, a presença do MUR fez-se presente. 

Nos processos seletivos das universidades de São João Del Rei (UFSJ) e de Juiz de Fora 

(UFJF), os integrantes do movimento participaram ativamente entregando panfletos que 

continham a „oração do vestibulando‟. Já no caso da UFV, a própria universidade entregou 

uma edição especial do Jornal – laboratório do curso de jornalismo – UFV, chamado 

Outrolhar
38

 para os vestibulandos em que discorre - por meio da reportagem intitulada 

“Grupos religiosos permitem o exercício da fé” - tanto sobre os diferentes movimentos 

juvenis religiosos que a universidade abriga
39

 quanto sobre o MUR – tema deste trabalho.  

A reportagem discorre sobre a possibilidade de o estudante dar continuidade às 

premissas familiares, no caso, a religiosidade de cada um. Para tanto, faz uma descrição dos 

movimentos religiosos presentes na UFV e na cidade de Viçosa, para que o leitor possa tomar 

conhecimento da existência de movimentos afins à sua pertença religiosa. Note-se que no 

jornal, a maioria dos depoimentos faz menção ao sentimento de família, de pertença e de 

sociabilidade.  

A reportagem veiculada em um jornal da UFV nos leva a refletir sobre a 

relevância da descrição desses movimentos no jornal da instituição, tendo em vista que o 

texto da reportagem enfatiza as prerrogativas familiares.  Assim, para além da propaganda de 

movimentos religiosos pelo jornal da instituição, inquire-se em que medida a instituição não 

estaria se utilizando do discurso desses movimentos em uma tentativa de tranqüilizar os pais 

quanto ao destino de seus filhos em Viçosa - uma cidade onde a vida universitária é intensa - 

tendo em vista que a desistência de vagas na UFV é substancial, mesmo sendo essa 

considerada a terceira maior instituição federal de ensino superior do país no ano de 2009.  

Tendo sido aprovada no vestibular da UFJF para cursar enfermagem, minha irmã 

pediu-me para que eu a acompanhasse no dia da matrícula na instituição. Assim como no dia 

do vestibular, várias familiares dos agora calouros estavam presentes. Dentre os panfletos 

recebidos, havia três propagandas dos movimentos religiosos estudantis. O panfleto que 
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primeiro me chamou atenção foi um livreto amarelo e preto do tamanho de uma folha A4, 

confeccionado em papel fotografia onde se lia: „Manual do calouro‟. O livreto oferece 

esclarecimento sobre siglas, restaurante universitário, como se cadastrar para usar os serviços 

oferecidos pela universidade e até sobre as repúblicas universitárias. Por fim, o livreto dispõe 

um item intitulado: „ABU – Aliança Bíblica Universitária‟ em que se lê:  

A Aliança Bíblica Universitária (ABU) é um grupo de estudantes que se 

reúnem para estudar a Bíblia, o maior best-seller do mundo. Os encontros 

semanais proporcionam troca de experiências, novas amizades e 

mobilizações sociais em prol da sociedade.
40

 

 

E após colocar à disposição o site do movimento, chamar a atenção para as formas 

em que serão veiculadas as informações sobre os horários dos encontros (cartazes próximos à 

faculdade), lê-se em letras grandes o seguinte slogan: “Fé que pensa, razão que crê”.  

O segundo panfleto trazia uma foto com vários jovens de costas com os braços 

estendidos segurando cadeiras ao alto. No canto esquerdo da foto, escrito em letras grandes a 

palavra „Revolução‟. No verso, o seguinte texto: 

É com muita alegria que te convidamos para fazer parte de um grupo de 

pessoas que quer quebrar a rotina, viver intensamente e ser a diferença em 

todo lugar e em todo momento.  

Nós jovens da Estrela da Manhã, desejamos que a cada dia você possa 

alcançar novos sonhos, conquistar novos espaços e avançar sempre, conte 

com a gente para que isso aconteça! 

A galera se reúne aos sábados às 19h30 na Av. Brasil, 7595 no bairro 

cerâmica. Dia 27 de março teremos algo bastante especial a partir das 19h30. 

Estamos colocando a mão na massa, esticando o nosso potencial e alargando 

nossas fronteiras para que tudo aconteça de maneira explosiva e 

transformadora. Esperamos por você!
41

 

 

Abaixo, no canto esquerdo do panfleto, uma pequena sigla, IBREM (Igreja Batista 

Resplandecente Estrela da Manhã). O que me chamou a atenção nesse panfleto foi que, à 

primeira vista, fiquei me perguntando o que seria esse convite. Depois de uma lida mais 

atenta, eu pude perceber que era um convite para um encontro jovem da Igreja Batista, e mais 

ainda, que não era um grupo voltado para universitários, mas para o público jovem em geral. 

O que chama a atenção é o apelo a um tema próprio dos estudantes universitários, a 

revolução.  

O terceiro panfleto, o mais simples de todos, é o do MUR. Este traz um quadro 

com frases e palavras soltas como, por exemplo, „SIGA‟, „CNPQ‟, „cadê o xérox?‟, „Que 

buzão eu pego?‟, „Como limpar violeta genciana?‟, „Estágio‟ e logo abaixo do quadro, a frase: 

„está perdido com tanta informação? Não se desespere! Acesse: 
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http://jf.univeridadesrenovadas.com‟, juntamente com o símbolo do MUR e da Renovação 

Carismática Católica. Já o panfleto do DCE, intitulado “Manual do calouro”, inicia com a 

seguinte frase:  

O Diretório Central dos Estudantes (DCE), sua entidade representativa, lhe 

dá as boas vindas à Universidade Federal de Juiz de Fora e o (a) parabeniza 

por essa nova etapa da sua vida, que se inicia agora. 

 

E sobre o movimento estudantil, afirma: 

O Movimento estudantil (ME) é a expressão máxima de luta dos estudantes 

tanto dentro quanto fora da universidade.  

Enquanto estudantes, nós compomos uma categoria que, historicamente, 

reivindica opina e exige. Tendo prestado importantes contribuições para a 

melhora da universidade e importantes transformações pelas quais nosso país 

passou.  É por isso que possuímos nossas entidades, que dirigem nossas 

reivindicações, representado-nos internamente e junto à sociedade.  

 

O livreto do DCE passa a explicar a estrutura do ME, através do CA (Centro 

acadêmico), DCE (Diretório Central dos Estudantes), e da UNE (União Nacional dos 

Estudantes), e depois esclarece sobre as mesmas questões abordadas pelos outros panfletos.  

Tendo em vista o exposto acima, pode-se dizer que os panfletos dos movimentos 

estudantis aqui abordados possuem como característica comum o esclarecimento de dúvidas 

habituais dos novos alunos, colocando à disposição dos recém chegados um manancial de 

questões que os mesmos deverão saber para transitar na universidade, questões essas que os 

veteranos estão qualificados em responder por já serem conhecedores do meio acadêmico. Os 

panfletos para além de sua utilidade prática seriam ainda um canal propagandístico para tais 

movimentos, pois seus membros, valendo-se do fato de serem veteranos, o legitimam como 

um movimento estudantil. Assim, o primeiro contato com os calouros, não ocorre por meio de 

uma atitude missionária ou militante, mas através da apresentação de „chaves 

decodificadoras‟ para que o aluno que está adentrando esse universo possa entendê-lo melhor.  

Dessa forma, o público alvo disputado pelos movimentos estudantis é o estudante 

que acaba de chegar à universidade, o „calouro‟, em sua maioria, desconhecedor da cidade e 

do campus. Deparam-se, já no local da matrícula, com diversos integrantes dos movimentos 

religiosos e dos movimentos engajados na luta política, legitimados pelo fato de serem 

conhecedores do universo estudantil, cordialmente dispostos a orientá-los em suas dúvidas.  

O primeiro dia de aula é marcadamente temeroso para os calouros. É histórico o 

chamado trote universitário, em que os veteranos recebem os calouros sujando-os de tinta e 

fazendo com que os mesmos peçam dinheiro na rua com o objetivo de promoverem festas – 
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as calouradas. Assim, cada turma que entra na universidade é submetida a esse „rito‟ de 

iniciação pelos veteranos. 

Tal momento que poderia ser apenas uma brincadeira pode também ter 

consequências extremas quando os veteranos submetem os calouros a humilhações e 

agressões verbais e ou até físicas. Por conta desse tipo de abuso, as universidades e faculdades 

proibiram o trote. No entanto, no ano de 2010 os próprios calouros optaram por receber „o 

batismo‟, como foi o caso de minha irmã, que fora avisada previamente pelos seus veteranos 

de que no segundo dia de aula iria ter o trote e que quem não quisesse participar não 

precisava. Ela e quase a turma inteira compareceram ao ritual e fizeram questão de registrar 

esse momento em fotos. Em contraposição ao trote abusivo, o MUR criou o „trote solidário‟ 

que segundo o site do movimento,  

O Trote Solidário nasceu como uma proposta de um novo trote para as 

universidades. Isto por causa do infeliz trote que causou a morte do calouro 

de medicina, Edison Tsung Chi Hsueh. Ele foi encontrado morto no fundo 

turvo da piscina da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, em 

fevereiro de 1999, depois de um trote promovido pelos veteranos da 

Faculdade de Medicina da USP. A proposta do Trote Solidário é permitir a 

integração entre calouros e veteranos, em uma convivência harmoniosa e 

saudável entre eles e a comunidade local.
42

  

 

Esse novo modo de trote configura-se como uma opção para os veteranos 

receberem seus calouros. A calourada, uma das principais recepções feita pelo DCE para 

sociabilizar os calouros no início de cada período letivo também foi apropriada pelo MUR,  e 

o JSC que lançaram no ano de 2010 em Viçosa uma calourada diferenciada. Assim, segundo 

o site esses dois grupos 

uniram-se para fazer uma calourada católica. Isso mesmo! A idéia surgiu do 

MUR e foi abraçada pelo Jota – „apelido‟ do JSC – com muito entusiasmo. 

O objetivo era acolher os calouros, transmitindo a eles o amor de Deus e 

permitir que conhecessem os grupos de oração que existem na cidade e na 

universidade para que possam se integrar a eles.
43

 

 

Além das variáveis acima, destaca-se também a capacidade da RCC em acessar as 

dimensões de tradição, modernidade e pós-modernidade
44

, que pode ser exemplificada pela 

estruturação do Seara, no qual têm-se o „Barzinho de Jesus‟
45

, espaços que parecem ter sido 

moldados visando atender às demandas do público jovem, marcando substancialmente as 

particularidades do entretenimento juvenil no contexto da contemporaneidade
46

. Dessa forma, 

a RCC utiliza-se de uma linguagem juvenil, descontraída, ritmadamente corporal para fazer 

chegar às pessoas sua mensagem tradicional. Nas palavras de Sanchis: “modernidade que se 

articula com a tradição pra expressá-la modernamente” 
47

.   
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Pelo exposto acima, buscamos demonstrar que o MUR é um movimento 

estudantil e, como tal, com características peculiares a este movimento e ao local em que se 

insere: a universidade. Dessa forma, embora o MUR seja um movimento religioso que busca 

demarcar-se em relação ao imaginário universitário pautado por um ideal de laicidade e de 

imparcialidade científica - historicamente construído –, seus membros se utilizam de 

dispositivos tradicionais do „ser estudante‟ atribuindo-lhes uma nova conotação.  
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