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O presente ensaio pretende levantar algumas questões referentes à importância do movimento estudantil como instância formativa privilegiada no que tange à socialização política, a capacitação de lideranças e a constituição de uma elite entre os estudantes universitários. A forma como se constrói a participação do jovem na política estudantil, seu engajamento no movimento e o significado a ele atribuído pelos militantes e pelos demais estudantes pode vir a lançar luzes sobre o protagonismo juvenil na vida civil do país, hoje em refluxo. Os motivos do ingresso dos jovens nesse movimento social fornecem pistas para entender a trajetória dos jovens militantes no movimento estudantil  e o significado atribuído a essa participação política. É interessante também identificar nas trajetórias sócio-culturais-familiares prováveis influências da inserção desses jovens no movimento estudantil.  
O movimento estudantil, enquanto movimento social  que se desenvolveu dentro das populações escolarizadas, é um dos problemas abandonados pela Sociologia da Educação nas últimas décadas, após a produção de obras apressadas sobre a revolta estudantil de maio de 68.  No entanto, o movimento estudantil é um tema que, atualmente, está a exigir a abertura de novas frentes de pesquisa, o advento de novas estratégias e a reformulação radical das hipóteses.  Para Passeron (1991:70-72), é um equívoco considerar este um tema superado, 
como se no meio estudantil não pudesse ocorrer outra coisa diferente do que havia acontecido, como se a história ideológica sinuosa e contraditória dos estados de ânimo estudantis dos anos 70 em uma paisagem universitária transformada não pudesse ser outra coisa que repetição ou decomposição do que teria expressado em sua totalidade significativa uma crise arquetípica ... cada qual deixa às velhas análises a tarefa de vigiar sobre um meio universitário supostamente adormecido.

O tema “movimento estudantil” exige, portanto, uma releitura que possibilite lançar luzes, em um outro foco, sobre a atual crise da universidade brasileira, seu acelerado processo de desmonte e privatização, em meio aos discursos de democratização do acesso ao ensino superior por camadas sociais excluídas. 
No Brasil, ainda nos anos 60, o crescimento numérico dos ‘excedentes’, fruto da expansão do ensino secundário, que aprovados nos concursos vestibulares não obtinham vagas no ensino superior, foi utilizado como legitimador da expansão da rede privada de ensino superior. As políticas educacionais implementadas no país na última década, de inspiração neoliberal,  servindo-se do discurso democratizante de ampliação do acesso ao nível superior, consolida a  iniciativa privada, com a concessão do status de Universidade a inúmeras instituições privadas, além de permitir a criação de novas modalidades de cursos superiores de curta duração. Como conseqüência temos uma inflação de títulos universitários sem o esperado retorno social e econômico, fenômeno iniciado na década de 60 Quando a primeira geração a se beneficiar da massificação do ensino, após a Segunda Guerra, ingressa na universidade, antes um reduto exclusivo das elites e camadas médias superiores. e que vem desde então se acirrando, e hoje, no Brasil, torna-se nevrálgico com a polêmica das “cotas” para afro-descendentes e alunos provenientes de escolas públicas Polêmica recentemente acirrada com o vestibular de uma universidade pública do Rio de Janeiro que reservou 50 % das vagas para candidatos que se autodenominassem negros e 40 % para candidatos que sempre estudaram em escolas públicas. Vários candidatos preteridos por não se inserirem nas cotas impetraram ações judiciais contra a Universidade.   
. 
A forte relação entre desempenho escolar e origem social, amplamente estudada quando nos referimos à educação básica, exige, hoje, um estudo voltado para o ensino superior. A universidade ainda é, por excelência e definição, uma das principais instituições que mantêm e legitimam os privilégios sociais. A par da discussão da adoção de ações afirmativas instaura-se a questão de se a democratização do acesso ao ensino superior realmente favorece a ascensão social das camadas desfavorecidas. Ou por outro lado a Universidade seria uma instituição formativa que reproduz e legitima o status quo, confirmando as desigualdades sociais. 
Bourdieu é um autor fundamental para essa discussão. Como constatam Nogueira e Nogueira (2002:16), a Sociologia da Educação de Bourdieu, tornou-se um marco histórico, quando a partir dos anos 60, debruçou-se sobre o problema das desigualdades escolares, aliando teoria e empiria, de forma original e abrangente. 
O movimento estudantil, que por princípio, é uma instância de luta contra os privilégios e em prol da democratização do acesso ao ensino se contrapõe ao papel legitimador das desigualdades sociais desempenhado pela Universidade. No entanto, o movimento estudantil – inserido que está numa sociedade e numa Universidade desigual – tende a reproduzir essa desigualdade em seus quadros 1,  confirmando trajetórias de distinção, e mesmo não intencionalmente, constituindo um tipo de elite.
O conceito de elite refere-se, em sentido lato, a um grupo de pessoas que ocupam posições proeminentes, e de forma específica, àqueles que se destacam em determinado campo social, ou ainda o estrato superior da sociedade (Vários, 1986). Não tratamos aqui do sentido restrito de elite como classe dirigente, elite governante ou política, mas seguindo uma linha de pensamento que admite a pluralidade das elites e sua heterogeneidade, e que portanto aceita como elites os que acumulam elevado capital cultural, acadêmico ou social, entre outros. A Universidade, nesse sentido desempenha um papel social de recrutamento e seleção de novos membros paras as elites intelectuais e profissionais, utilizando para isso o critério do mérito pessoal – admitido – que oculta outros critérios não explicitados. 
Tendo em vista a ampliação da oferta de ensino superior no país, ainda podemos considerar o estudante universitário como integrante de uma categoria de elite ? O propalado discurso sobre a queda na qualidade do ensino superior não desqualifica a Universidade como produtora da elite intelectual do país ? Será pertinente afirmar que os estudantes das universidades publicas brasileiras pertencem a uma elite e, se de fato isso é verdadeiro, em que tipo de elite eles se inserem ? 
É fácil constatar o porquê de, no Brasil, ainda constituir um privilégio ingressar no ensino superior, principalmente em uma Universidade pública: somos um país que possui milhões de analfabetos e que grande parte de seus jovens sequer concluem o ensino fundamental, menos ainda o ensino médio. Sendo assim podemos considerar o jovem universitário como integrante de uma parcela minoritária da população que tem acesso a um bem cultural do qual está excluída a maioria da população brasileira. A percepção de privilégio que usufrui o estudante universitário continua atual, como na década de 60, quando Foracchi (1977:6) afirmava que 
o estudante universitário se considera a si próprio um privilegiado, usufruidor  exclusivo de oportunidades inexistentes para  a maioria dos   jovens.  Tais    representações   o     incitam,   no    entanto,  a desenvolver   uma   modalidade   de   atuação   social   que    busca ultrapassar os fatores responsáveis  pela  natureza  privilegiada do ensino superior.  

Cabe analisar  de que forma o estudante percebe sua inserção no ensino superior em relação à maioria dos jovens dele excluídos, e qual a sua atitude frente a essa desigualdade social. Entre os militantes do movimento estudantil persiste, a exemplo dos anos 60, a representação de que este privilégio exige um compromisso social corporeificado em uma participação política, em um engajamento na luta pela democratização da sociedade, que favorece a inserção em outros movimentos sociais. Para uma parcela cada vez mais ampla dos estudantes, a percepção de privilégio reforça aspirações individualistas e meritocráticas. Esses estudantes ao usufruírem um bem cultural inacessível à maioria dos jovens se percebem como candidatos a integrarem uma elite profissional, intelectual ou acadêmica que legitime o seu acesso e ‘pertença’ a outras modalidades de elite, social e econômica, dentro de um projeto individual de ascensão social. 
Inserindo a discussão sobre o movimento estudantil à luz dos estudos de Bourdieu sobre a reprodução das desigualdades sociais através das práticas escolares – universitárias,  neste caso -, podemos levantar pistas de como se efetivam as estratégias de distinção no interior da Universidade. As lideranças do movimento estudantil se destacam na massa universitária, angariando prestígio e distinção, acumulando um capital político e social não acessível aos demais estudantes. Portanto torna-se interessante, do ponto de vista sociológico, desvelar os critérios de seleção dos quadros do movimento estudantil A  tendência evidente no movimento estudantil é a de seus líderes serem provenientes das camadas médias, sendo insignificante a presença de estudantes das camadas populares ou de estudantes-trabalhadores. e avaliar a visibilidade e o prestígio de seus líderes na universidade e na sociedade em geral. Pensamos que esse estudo pode inserir-se, assim,  na problemática maior da educação como mecanismo de equalização social ou estratégia diferencial de distinção.    
Nas últimas décadas, o movimento estudantil desempenhou um papel de destaque na política nacional. Muitos de seus líderes são hoje políticos de renome, ministros, governadores. No meio acadêmico, muitos professores e profissionais que hoje exercem cargos de destaque na Universidade e fora dela, foram militantes estudantis. 
O movimento estudantil exige uma série de atributos de seus líderes, e estes ao longo de sua trajetória adquirem um volume de capital considerável no campo político e sócio-cultural, entre outros. Capacidade de liderança, boa articulação de idéias, pensamento crítico, fluência verbal, são algumas características encontradas nas lideranças estudantis, além da forte vinculação com ideais coletivos que se chocam com  valores individuais caros à sociedade. Podemos nos perguntar em que instâncias de formação essas características foram adquiridas ou desenvolvidas e quais as prováveis influências na  opção pelo engajamento político. A investigação sobre o modo como ocorre a socialização política do jovem estudante e a relação desta com suas experiências escolares, familiares, religiosas ou partidárias pode trazer contribuições à sociologia da educação, num momento em que tomam corpo pesquisas sobre a escolarização das elites  Vide as pesquisas atualmente desenvolvidas por Maria Alice Nogueira (UFMG) e Zaia Brandão (PUC-Rio), para citar apenas dois exemplos.  
. 
 O pressuposto deste ensaio é de que o movimento estudantil é uma instância formadora do cidadão, um espaço/tempo de educação não-formal, no qual inserem-se apenas uma minoria dos universitários, o que os caracteriza como um grupo distinto entre os estudantes, quase um tipo de elite. O ingresso na Universidade tem para alguns jovens a representação de uma rito de passagem para a vida adulta e o período do curso é um “estágio de formação” que uns vivenciam mais intensamente que outros que restringem-se às salas de aula e ao currículo oficial.    
O engajamento no movimento estudantil, e em outros movimentos sociais parece ocorrer contra a corrente dos valores disseminados entre a maioria dos jovens, e que apontam a uma crescente tendência ao hedonismo individualista da sociedade pós-moderna. Podemos, assim, formular algumas questões : O que leva um jovem a ‘sacrificar’ o usufruto de certos bens e consumos próprios à sua geração, e engajar-se em um movimento que exige, muitas vezes, o abandono ou descuido dos estudos, namoro, lazer, enfim das atividades mais comuns à juventude ? Avaliar a significação das experiências socio-culturais-educacionais no engajamento e atuação do jovem no movimento estudantil pode significar uma forma de investigarmos suas representações sociais e articular a trajetória social e o papel exercido pelo movimento na sua formação.  
Seguindo a análise dos critérios de distinção do militante frente aos demais estudantes podemos inquirir se essa distinção reside na visibilidade de sua atuação ou podemos identificar diferenciadores nas práticas culturais dos militantes dos outros jovens universitários. Existem diferenças significativas de “habitus” e “herança”, de valores e formação cultural, que destacam os militantes dos outros estudantes ? 
Sabemos que os fenômenos sociais são sempre relacionais, e que o processo de constituição dos sujeitos históricos deriva-se da tensão entre estrutura e sujeito, o que impede a desarticulação entre indivíduo e sociedade se queremos nos referir à produção da cultura e das várias representações sociais. Ora, a história e a cultura são dinâmicas e implicam em possibilidades continuas e incessantes de construção de novos valores ou da ressignificação de valores e visões tradicionais, no âmbito da tessitura social . 
A tensão indivíduo e sociedade, sujeito e estrutura não podem ser desprezadas, dada a sua centralidade se procuramos realizar uma comparação sistemática das disposições sociais implementadas de acordo com o contexto da ação, mais especificamente, as trajetórias sociais de militantes do movimento estudantil. 
As noções e conceitos de rede e trajetória,  bem como as categorias de juventude e geração, e a análise das representações dos estudantes sobre engajamento social e participação política estão no cerne dessa discussão suscitando mais questionamentos. Daí a necessidade de estabelecer uma interlocução com autores como Karl Mannheim, e seus estudos sobre gerações, Pierre Bourdieu e seus  conceitos de campo, capital cultural e habitus bem como os estudos sobre juventude.
Uma revisão da literatura sobre o tema “juventude” demonstra que são poucos os estudos que associam movimento estudantil, juventude universitária e engajamento e participação política. No campo da educação no Brasil, apenas 4,9% do total da produção Dissertações e teses dos Programas de Pós-graduação em Educação defendidos entre 1980-1995.(Sposito, 1997:45)
 atual sobre juventude é dedicado ao movimento estudantil e à participação política.  Apesar de ser ainda escassa a produção acadêmica sobre esse tema específico, a questão das “cotas” e da violência Casos de crimes como assassinato, inclusive de pais e familiares,  praticados por universitários,  muitos em grupos, apesar do número reduzido, ganham grande destaque na midia e abalam a opinião pública. Trotes violentos, vandalismo, linchamento também se inserem nesse fenômeno .  coloca a juventude universitária como alvo  do debate público e político. De uma forma mais ampla, já estão sendo dados os primeiros passos para a constituição de uma sólida área de investigação sobre juventude no país. (Sposito,1997: 50-51). 
Hoje a juventude é representada socialmente como uma categoria que simboliza os dilemas da contemporaneidade, tanto na opinião pública como no pensamento acadêmico. A juventude como a categoria geracional que substitui a geração adulta, desponta como um retrato projetivo da sociedade, visto que condensando as angustias e os medos, assim como as esperanças, prenuncia os rumos já apontados no presente pelas tendências sociais que imprimirão a conformação social futura. (Abramo, 1997: 29)  
A “juventude” enquanto problema sociológico passível de investigação mas não pode dissociar-se dos critérios  históricos e culturais que a constituem como sujeito social. Como chama a atenção Spósito (1997:38), a juventude, tanto histórica como socialmente, é uma fase de vida marcada por uma certa instabilidade, quase sempre associada a determinados “problemas sociais”, como o problema da delinqüência juvenil, da carência social, das minorias étnicas e multiculturais, abordagens privilegiadas pela grande maioria dos trabalhos sobre a juventude. 
Esse trabalho debruça-se sobre o protagonismo juvenil enquanto portador de projeto político e social alternativo, focalizando o  estudante universitário que exerce uma militância política no Movimento Estudantil organizado. Suas experiências e valores construídos em diálogo com a experiência política e universitária, inserida relacionalmente nas demais instâncias e espaços sócio-culturais por ele vivenciados, apontam para a produção de uma contra-hegemonia. Sua distinção dos demais jovens de sua geração também passa pela distinção de valores e ideais.  
Bourdieu (1983:112) destaca a arbitrariedade dos critérios etários que constituem a categoria “juventude”, que a exemplo dos de sexo e classe, têm a função, de impondo limites, produzir uma ordem que coloca os sujeitos em lugares predeteminados, como se este fosse o seu lugar, servindo a ordenamentos classificatórios. Vemos cursando o nível superior, atualmente adolescentes, jovens e  adultos jovens Estão cada vez mais presentes no nível superior adultos maduros, que retomam os estudos após anos afastados ou tentam iniciar uma nova carreira.  
, próximos dos 30 anos, num alongamento etário da categoria juventude, cada vez mais comum entre os universitários. Esse alongamento etário da juventude universitária atende a critérios sócio-econômico-culturais, visto que esse estudante não desfruta ainda da autonomia completa do adulto, permanecendo num período de latência ou de moratória social (Sposito, 1997:39). 
Podemos, assim, perceber a relevância de estudar o movimento estudantil inserido no processo de formação mais amplo da personalidade juvenil, como uma instância de construção de valores e visões de mundo contra-hegemônicos. O movimento estudantil hoje não parece representar uma manifestação do conflito de gerações, uma das facetas do M.E. nos anos 60, mas uma forma de resistência aos discursos, práticas, ideologias e valores vigentes na sociedade, menos radical e mais flexível, inserida no processo de interlocução com as diferentes tradições político-culturais. 
Para compreender a estrutura dos movimentos sociais e intelectuais, entre os quais inserimos o movimento estudantil, o problema das gerações, desponta como um guia indispensável, dado o ritmo acelerado de mudança social que caracteriza a nossa época, como já constatou Mannheim (1982:67). O estudo do movimento estudantil demanda que nos debrucemos sobre o conceito de geração, avaliando quais os aspectos do movimento que resultam da experiência e do sentimento de pertença à uma dada geração, mais especificamente no que se refere à memória social. 
Como esclarece Mannheim (1982:73), o fenômeno social da “geração” pode não representar nada além de um tipo particular de identidade de situação, abrangendo “grupos etários” relacionados, incrustados em um processo histórico-social. Os indivíduos que pertencem à uma mesma geração ou grupo etário, baseados no ritmo biológico da vida humana, possuem uma situação comum na dimensão histórica do processo social, o que os predispõe a um certo modo característico de pensamento e experiência e a um tipo de ação historicamente relevante, que no entanto é relativa à dinâmica de sua inserção no processo histórico-social. (Mannheim,1982:72). 
Utilizando a definição de Mannheim (1982:70-71) sobre grupo concreto - a união de um número de indivíduos através de laços naturalmente desenvolvidos ou conscientemente desejados, mais restrito que o de situação social, que é a situação comum de vários indivíduos numa estrutura social- nele podemos inserir os militantes do movimento estudantil de uma dada universidade em um período determinado de tempo. Os integrantes do movimento estudantil inserem-se também numa unidade de gerações, visto que vivenciam uma similaridade de situação dentro de um todo social, de uma  realidade histórico-social específica e relacional, ainda podendo classificar-se como membros de uma geração, “similarmente situados” e expostos a experienciar os mesmos acontecimentos e dados. Eles participam da mesma situação de geração, nascidos na mesma região histórica e cultural, o Brasil do último quartel do século XX, e mais especificamente, são uma geração enquanto realidade, pois criaram um vinculo concreto através da exposição aos mesmos sintomas sociais e intelectuais (Mannheim, 1982:86).
Referimo-nos portanto aos atores sociais pertencentes a uma mesma geração enquanto realidade, inseridos numa mesma situação de geração, e que integrando ou não uma mesma faixa etária, participam das correntes sociais e intelectuais características de sua sociedade e período. Esta relação de pertença é mais ou menos evidente, na medida em que têm uma experiência ativa ou passiva das interações das forças constituintes da nova situação. Da mesma forma podemos perceber que há um continuum de faixas etárias que se sucedem, mas que não necessariamente pertencem a gerações distintas Dizemos, como Mannheim (1982:87) que   
os jovens que experienciam os mesmos problemas históricos concretos fazem parte da mesma geração real; enquanto aqueles grupos dentro da mesma geração real, que elaboram o material de suas experiências comuns através de diferentes modos específicos, constituem unidades de geração separadas. 

Mannheim (1982:93) já alertava que não há uma exigência de cada geração desenvolver  um padrão próprio e distinto de interpretação e de influência sobre o mundo. Isso depende do ritmo de transformação social e cultural que pode propiciar a determinados grupos particulares da situação da geração reações de engajamento especificas, como por exemplo, ocorre com as lideranças do movimento estudantil. Por isso a geração de 68, forjou um estilo de geração marcado pela inovação e radicalidade pertinente ao momento histórico social vivenciado.
O movimento estudantil tem um percurso e uma trajetória, no Brasil, de associação e participação  nos grandes movimentos sociais. Desde o século XIX, com a fundação dos cursos superiores no país, percebemos a presença dos estudantes participando de movimentos sociais, alinhando-se geralmente àqueles de cunho progressista. A partir da década de 30, o M.E. fortaleceu-se como movimento social organizado, principalmente após a criação da UNE, em 1937, marcando presença nas lutas pela  democratização do país e no combate às estruturas conservadoras. Sua atuação destacada tornou-o um importante interlocutor do governo Jango, quando a UNE,  nos  anos conturbados do populismo, agitava política e culturalmente o país. 
O papel, relevante, desempenhado pela juventude estudantil na política do país, sempre, no entanto, visto com desconfiança e preconceito por conservadores e  progressistas. Segundo Abramo (1997:27) a eficácia das ações políticas estudantis, mais especificamente na década de 60, eram vistas com ressalva e descrédito, ampliados pelo temor da baderna e do radicalismo transgressor, assustando inclusive alguns setores da esquerda que  suspeitavam ora de alienação ora de inconseqüente radicalidade pequeno-burguesa .Com a instauração da ditadura militar, o movimento estudantil toma para si o papel do  grande opositor do regime e alvo da repressão. 
Como ressalta Spósito (1997:38), a juventude, nos anos 60, tornou-se a protagonista de uma crise de valores e de um conflito de gerações essencialmente situado sobre o terreno dos comportamentos éticos e culturais, daí a ampla repercussão que o movimento estudantil atingiu e o seu caráter contra-hegemônico. 
A eclosão das revoltas estudantis em 1968 foi um fenômeno mundial capitaneado pela “geração enganada”, como diz Bourdieu, frustrada com o caráter autoritário e elitista do sistema educacional e com o baixo retorno social e econômico auferido pelos certificados  escolares no mercado de trabalho  (Nogueira & Nogueira, 2002: 17). A crítica feroz ao sistema  educacional contribuiu assim para a eclosão do movimento de contestação social mais amplo, que ultrapassou a universidade e as meras reinvidicações acadêmicas.   
Boaventura Santos (1991:151), em relação ao movimento estudantil dos anos 60, afirma  que ele  foi o grande articulador da crise político-cultural do fordismo, atuando como a expressão da radicalidade da confrontação que protagonizava, visto que as rebeliões juvenis disseminaram  uma ideologia antiprodutiva e pós-materialista, identificaram  as múltiplas opressões do cotidiano e legitimaram  a criação de novos sujeitos sociais de base transclassista. 
Após sua derrocada, no final de 60, o movimento estudantil reestrutura-se nos últimos anos da década de 70 participando da luta pela abertura política e pela Anistia, reorganizando a UNE, em 1979. No final dos anos 80, o movimento estudantil apresenta sinais de enfraquecimento e desmobilização. 
Para Abramo (1997:31) é neste momento de refluxo dos movimentos juvenis que se reelabora a imagem da geração de 60 como positiva, cunhando um modelo ideal de juventude, que reinterpreta a  rebeldia, o idealismo, a inovação e a utopia – presentes na geração de 60, como características essenciais e desejáveis, quase arquetípicas, da juventude como um todo.  O  enfraquecimento dos atores estudantis, nos anos 80 e 90, produziu uma nostalgia da geração de 60, quase um lamento do desaparecimento da juventude da cena política. 
Foi a produção tardia de uma certa nostalgia que resgatou como ‘ideais’ as formas de atuação juvenis dos anos 60 - que à época eram cercadas de suspeitas e ressalvas -, e acabou por desqualificar politicamente as outras manifestações juvenis, surgidas posteriormente. Como rememora Brandão (1994:271), é essa  “nostalgia dos anos dourados que domina razoável parcela da nossa sociedade, e até mesmo as gerações que não os experimentaram” que joga uma falsa aura de ‘geração exemplar’ sobre a  juventude dos anos 60, construindo um mito que não favorece o questionamento das causas do “desencanto e desmobilização” herdados pelos jovens da atualidade, ou a produção de alternativas.   
Em 1992, quando o movimento estudantil retoma sua visibilidade nacional com as manifestações de rua pelo “impeachment” de Collor,  estas foram classificadas como espontaneistas e espetaculares, atribuindo-lhe um caráter festivo e negando sua “efetiva” politização (Abramo, 1997:27). Para Farias (1994:275), um dos líderes da “festa cívica” promovida pelos estudantes, não foi somente a questão política que impulsionou a juventude para as ruas no início de 90, mas também a realidade do ensino superior no país, que afeta-os diretamente : 
É através das questões específicas e concretas que  a juventude busca suas                              novas utopias, sem modelos preconcebidos. Queremos descobrir nosso caminho 
e é esse o dado que liga à geração da década de 60, que tinha um projeto político mais definido, uma outra geração que não tem esse projeto tão claro.   

Apesar do revival do movimento estudantil proporcionado pelos “caras-pintadas”, a desmobilização continua sendo a tônica, e os anos 90 pareceram significar para os movimentos sociais sindicais, estudantis e  de direitos civis  um momento de refluxo. Parecia que o individualismo apregoado pelo capitalismo finalmente contaminara os movimentos sociais desmobilizando-os e reduzindo suas lutas à mera defesa dos direitos específicos de cada categoria, numa lógica corporativa, sem muito sucesso porém, visto a implantação das políticas neoliberais que minimizam a questão social (Paula, 2002). Nesse enquadre apenas o MST O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, organizado em torno da luta pela Reforma Agrária no Brasil,  defende um projeto de sociedade de acordo com os princípios do Socialismo. Muitos militantes estudantis inserem-se em suas fileiras.  apresenta índices de crescimento elevado e poder de mobilização, transformando-o num símbolo para o movimento estudantil, ainda em  crise.  
A desmobilização e a crise do movimento estudantil, acirrou  a tendência a não reconhecer o jovem como um interlocutor  político e social, reduzindo-o a simples  consumidor. Ressentindo-se do momento atual, em que as organizações estudantis e as juventudes partidárias não mais apresentam a força do passado, aumenta a queixa de que os jovens estão ausentes dos espaços e canais de participação política. Isso ocorreria  devido a inexistência ou fraqueza de atores juvenis nas esferas políticas,  personificada na baixa adesão dessa categoria etária aos movimentos e organizações políticas, como aponta Abramo (1997:27). Ainda segundo Abramo (op.cit.), esse discurso vem acompanhado de um diagnóstico que aponta o crescimento de tendências sociais que ultravalorizam o individualismo e o pragmatismo, induzindo os jovens a tornarem-se pré-políticos e até a-políticos, ausentes e desinteressados  pelas questões políticas e sociais do país. 
Para Abramo (1997:30-31) a  juventude, nos anos 60, apareceu como uma possibilidade de profunda transformação social, representando na época ora temor ora esperança utópica, e hoje, após 30 anos, teve sua imagem consolidada como a de uma geração idealista, generosa, criativa, que ousou sonhar e se comprometer com a mudança social. Essa imagem da geração de 60 influencia, ainda hoje, o movimento estudantil que se espelha na sua atuação e ideais, numa tentativa de opor-se à imagem, disseminada pela midia, da juventude dos anos 80 e 90 representada como apática, individualista, consumista, conservadora e indiferente à questões políticas e sociais.  
Essas representações da juventude sugerem um certo maniqueísmo ao opor duas gerações como dotadas de atributos diametralmente opostos. O papel de inovação cultural  e transformação social Uma parcela da esquerda brasileira atribui esse papel ao PT e/ou ao MST.   não é mais atribuído à juventude Como se a juventude  fosse a única categoria social capaz de mudar ou corrigir as tendências negativas do sistema, apesar de apostar na sua incompetência para efetivar com sucesso as mudanças necessárias. como o fora outrora. A juventude atual seria incapaz de resistir ou oferecer alternativas às tendências inscritas no sistema social: o individualismo, o conservadorismo moral, o pragmatismo, a falta de idealismo e de compromisso político, e portanto não haveria  saída para a crise de valores, para a massificação e para a alienação, ressalta Abramo (1997:31), já que a juventude nega seu papel como fonte de mudança . 
A juventude universitária de hoje, que engaja-se no movimento estudantil, ainda procura preservar – atualizando e resignificando - esse idioma comum dos anos 60, como relembra Brandão (1994:272), forjado sobre idéias e ideais de liberdade, autodeterminação dos povos e justiça social,  com os quais se montavam diferentes retóricas e se elaboravam diferentes projetos, mobilizando-os e à sociedade para caminhar no sentido de um futuro melhor. 
Parece-nos que a presente desmobilização do movimento estudantil é um reflexo da desmobilização que atinge toda a sociedade brasileira, e que este não é um fenômeno atual. Essa relação com a sociedade maior, já era destacada por Foracchi (1977:3), em obra Em sua análise sobre o significado da participação estudantil  no processo de transformação social, em curso nos anos 60.  de 1965, constatando que a atuação estudantil só adquire expressão renovadora quando associada com outras forças de renovação, sua força só ganha vitalidade quando integrada a um processo já desencadeado”. 
A cultura midiática tem disseminado  à exaustão os valores do capitalismo, como símbolos da modernidade e do avanço, impondo como inevitável a absorção  automática, cotidiana e acelerada das crescentes inovações tecnológicas associando consumo à qualidade de  vida. Instaura-se o consumismo como um vício aliado ao desperdício, a ganância e à  tirania do supérfluo e descartável. A aparência é um valor, a beleza corporal um culto, e a eterna juventude um objetivo de vida. As instituições educacionais muitas vezes transmitem e reforçam esses valores (Paula, 2002). 
Se  como afirma Foracchi (1977:302) cada sociedade constitui o jovem à sua própria imagem, e o consumismo e o individualismo tornaram-se com o novo capitalismo valores hegemônicos, pode-se inferir a mudança na concepção de mundo e na forma de estar no mundo das populações juvenis. As representações que nossa sociedade valoriza e as manipulações que estimula tendem, no geral, a fazer o jovem agir  dentro dos limites que essa sociedade estabelece para sua preservação. Portanto temos como conseqüência a desmobilização e apatia social imputada à juventude . 
No entanto, a juventude militante resiste a essa apatia e tenta resgatar valores coletivos, aquele idioma comum da geração de 68, e impetrar uma resistência ao individualismo. Percebendo-se como liderança, uma elite no meio estudantil pelo capital político-cultural acumulado, utiliza essa percepção como compromisso na luta para “conscientizar” a massa estudantil de seu protagonismo social. 
A educação e a universidade podem desempenhar um papel importante frente a essa ressignifigação ética e à construção de valores para uma sociedade-cidadã, em que os movimentos juvenis organizados, dentre os quais destacamos o movimento estudantil, podem atuar como protagonistas sociais. 
O movimento estudantil é e foi um espaço de atuação que permite à juventude uma percepção de que os problemas brasileiros podem ser discutidos e enfrentados, e não simplesmente sofridos ou ignorados.  Esse estudo sugere que investigações sobre o movimento estudantil podem trazer pistas sobre como os estudantes organizados formulam as  questões significativas da sociedade brasileira e qual a  sua capacidade de propor ações relevantes e de sustentar uma relação dialógica com outros atores . 
Uma estratégia de investigação seria recorrer à utilização do relato de vida, da história oral, da memória individual e coletiva. Esse procedimento, no entanto, exige um cuidado redobrado, pois é fácil incorrer nos riscos que análises mal cuidadas e mal dominadas acarretam à pesquisa qualitativa, comprometendo o estudo de processos sociais construídos sob a forma de história de vida (Bourdieu, 2001).
Como alerta Bourdieu (2001), a história de vida apesar de seguir uma ordem cronológica Que é sempre uma ordem lógica, retrospectiva e prospectiva, apesar de descontínua e não-linear. esta  prende-se a uma interpretação que ocorre mediante uma intenção subjetiva e objetiva. Essa interpretação permite ao relator exercer o papel de ideólogo de sua própria vida, mediante a percepção/construção da noção de trajetória. Por isso a atenção nas descontinuidades, inclusive cronológicas, da rememoração pode oferecer indícios importantes da hierarquia dos processos formativos do jovem, e que irão constituir uma identidade social constante e durável, aceita pelo mundo social, através dos tempos e espaços sociais. 
Recorrendo ao conceito de habitus Habitus, para Bourdieu é o princípio ativo, irredutível às percepções passivas, da unificação das práticas e das representações. de Bourdieu (2001) podemos fazer frente à extrema subjetividade da interpretação das histórias de vida que se impedem a unidade de um relato totalizante apresentam, no entanto, uma riqueza de pistas e indícios com que podemos reconstruir uma trajetória Aqui entendida como uma série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente, ou grupo, num espaço em que é ele próprio um devir, sujeito a incessantes transformações., o que nos obriga a considerar também a noção de rede relativizando essas posições sucessivas e a identidade social. 
Procuramos como Ginzburg (1999: 166-167), ao utilizar o paradigma indiciário, a presença ineliminável do qualitativo, do individual, da rememoração dos atores, de suas representações sobre os fatos, que a rigor sempre são uma interpretação. Mas, mesmo quando a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrar a significação do movimento estudantil e sua representação social.  (Ginzburg, 1999:157)   
O movimento estudantil apresenta-se, efetivamente, como uma instância formativa que promove a capacitação de seus quadros que passam a constituir uma elite entre os universitários. A sua trajetória sócio-cultural-familiar certamente exerce influência no seu engajamento,   participação e na significação atribuída ao movimento, a exemplo da relação entre desempenho escolar e origem social já comprovada. A universidade enquanto legitimadora de certos privilégios sociais confirma as desigualdades, mesmo quando facilita o acesso das camadas desfavorecidas mediante a política de ‘cotas’, que não garantem condições igualitárias de sucesso acadêmico. 
O movimento estudantil insurge-se contra os privilégios, em prol da democratização da universidade, mas contraditoriamente tende a reproduzir o status quo em seus quadros mediante trajetórias de distinção e formação de uma elite no meio estudantil pelo acúmulo de diversos capitais. Esse fato permite que continuemos a considerar, dentre os universitários os líderes estudantis como uma categoria de elite, consciente do seu privilégio, sendo que em distinção aos demais este exige um compromisso social e político e um engajamento na luta pela democratização da sociedade. Esse compromisso atenua aspirações individualistas substituindo projetos de ascensão social por um projeto coletivo. 
No entanto, as contradições permanecem nas estratégias de distinção que perpassam o campo político e acadêmico dentro e fora da Universidade, pois o  prestígio e distinção que advêm do acumulo de capitais não acessíveis aos demais estudantes configurando-se mais como estratégia diferencial de distinção do que como mecanismo de equalização social.    
Os ideais do movimento estudantil motivam jovens de diferentes gerações e em distintos momentos históricos a  se opondo ao sistema buscarem valores alternativos. Não parece que há hoje uma nova forma de fazer o movimento estudantil, mas também não há somente  a rememoração de algo já visto. Pleno de contradições e descontinuidades o movimento estudantil segue como naquela canção da década de 60, “vi tanta areia e andei ... uma saudade imensa .... vou levar ....”, afinal caminhos não há traçados, caminhos se fazem a andar ....  
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