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Resumo:

A dissertação  tem como  tema  o  movimento  estudantil  no  Brasil  dos  anos  sessenta  e  setenta,
enfocando como objeto empírico mais específico o movimento estudantil na Bahia e como objeto
analítico  o  estudante  como  geração  jovem,  politizado  ou  renovador  de  valores  sociais.  O
desenvolvimento  do  trabalho  organiza  se  em  torno  de  três  capítulos.  Para  se  chegar  a  um
entendimento  sobre  o  que  é  estudante,  discute-se  no  primeiro  capítulo  a  juventude  como  una
categoria social historicamente construída. Por essa razão, à principio, é feita uma análise sobre a
condição juvenil em diferentes épocas e sociedades até se chegar ao Brasil das décadas de sessenta
e setenta, pois entende—se que esta fase do desenvolvimento do indivíduo só pode ser pensada
enquanto categoria de análise se seus condicionamentos estiverem localizados em contextos sociais
e histórico-culturais específicos. No segundo capítulo, o tema abordado é a conjuntura histórica no
Brasil nos referidos anos, justamente no contexto em que os jovens tornam objeto desta pesquisa,
isto  é,  tornam-se  uma  juventude  politicamente  engajada  nos  acontecimentos  que  marcaram
profundamente o Brasil contemporâneo. Inicialmente, são evidenciadas as origens da intervenção
militar,  ou seja,  os  motivos  que levaram as  Forças  Armadas a  assumirem o controle  do poder
Executivo, militarizando o aparelho do Estado e a sociedade civil. Em seguida, são apresentados os
sucessivos governos militares com o intuito de se entender as diferentes fases históricas do regime
que o movimento estudantil viveu e confrontou. No terceiro capitulo são analisados os fatos e os
elementos referentes ao movimento estudantil entendido como os jovens na política. São expostos
os principais acontecimentos da trajetória do movimento na Bahia entre os anos 1964 e 1979. Quais
suas peculiaridades mais marcantes aos olhos do pesquisador e em quais momentos sua trajetória se
encontrava e se confundia com a do movimento estudantil de outras regiões do país. Por fim, é feita
uma breve análise orientada para uma discussão que busca estabelecer as possíveis aproximações
entre o movimento estudantil e os movimentos sociais populares que emergiram nas décadas de
setenta, no processo de resistência e confronto voltado para o desmonte do autoritarismo do regime
militar. Número de Páginas: 120p

Palavras-chave: juventude, estudante, política

Banca examinadora:  Antônio da Silva Câmara,  Inaiá  Maria  Moreira  de Carvalho,  Ruthy Nadia
Laniado


	PROIBIDO PROIBIR - UMA GERAÇÃO NA CONTRAMÃO DO PODER: O MOVIMENTO ESTUDANTIL NA BAHIA E O JOVEM.

