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A representação discente refere-se ao trabalho de representar os estudantes em órgãos
deliberativos da universidade. A representação discente, no contexto que será apresentado, é
composta por integrantes do Diretório Acadêmico da Psicologia (DAPSI) da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). O DAPSI é composto por estudantes da graduação em
psicologia e, dentro do recorte temporal que será abordado, tem como proposta pautar temas
que sejam relevantes à formação dos estudantes não apenas no sentido profissional puramente
técnico, mas também enquanto pessoas, cidadãos e profissionais que podem vir a se inserir
em conselhos, dentre outros espaços públicos de deliberação. Portanto, acreditamos que a
formação, neste sentido, deve abarcar uma concepção crítica da sociedade e das relações de
poder.
A perspectiva teórica que guiará este relato é a Psicologia Social Crítica (Guareschi,
2012).

Abordar o relato a partir da perspectiva da Psicologia Social Crítica implica

considerar que os sujeitos estão sempre em relação e, portanto, se constroem através destas.
Conceber as pessoas como produto de sua cultura e suas relações implica também dizer que
eles são capazes de transformar essa cultura que os constitui (Bonin, 2010), uma vez que se
trata de uma relação dialética. Essa perspectiva considera, ainda, que não há neutralidade na
ciência, uma vez que o pesquisador se envolve de forma pessoal e integral com a pesquisa,
portanto, ele não é apenas um espectador do fenômeno (Roso, 2005).
Este trabalho tem como objetivo geral apresentar no que consiste a representação
discente em um Colegiado de Departamento de uma universidade pública. Especificamente,
pretende-se partilhar alguns elementos da experiência de estudantes do curso de psicologia da
UFSM no que concerne às suas atuações na representação discente no Colegiado do
Departamento de Psicologia da referida universidade durante o período de 2012 a 2014.
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O método empregado para atingir o objetivo geral consiste em um levantamento
documental não sistemático de Leis e Resoluções que orientam a prática da representação
discente. Paralelamente, para o relato das experiências, foram feitas sínteses das conversações
dialógicas realizadas informalmente entre os representantes discentes em reuniões do DAPSI,
utilizando-se do conteúdo dos diários de campo (Malinowski, 1997).
Reflexões iniciais indicaram que atualmente existe uma lei federal vigente tratando da
representação estudantil, Lei 7395/85, que assegura a criação dos órgãos representativos
estudantis, sendo estes a União Nacional dos Estudantes (UNE), União Estadual dos
Estudantes (UEEs), Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e Centros ou Diretórios
Acadêmicos (CAs ou DAs). O artigo 5º desta lei estabelece que “a organização, o
funcionamento e as atividades das entidades a que se refere esta Lei serão estabelecidos nos
seus estatutos, aprovados em assembleia-geral no caso de CAs ou DAs e através de
congressos nas demais entidades.”
A composição dos colegiados é abordada inicialmente, de forma geral, pelo Estatuto
da Universidade Federal de Santa Maria (1996) em seu artigo 38. Porém, essa composição é
estabelecida efetivamente pelo Regimento Interno do Centro de Ciências Sociais e Humanas
(1989) em seu artigo 25 no caso do Colegiado de Departamento. Sendo assim, a representação
discente equivale a um quinto do total de membros do colegiado.
O trabalho dos representantes discentes consiste em participar das reuniões dos
colegiados, apresentando e defendendo as reivindicações dos demais estudantes, buscando
não apenas a melhoria na qualidade do ensino, mas também discutindo questões relativas à
infraestrutura e à divisão da carga horária docente, por exemplo. Para integrar a representação
discente no Colegiado de Departamento são necessárias seis pessoas (três titulares e três
suplentes). Todo ano ocorrem eleições para o DAPSI e, na reunião que sucede à posse do
Diretório são escolhidas pessoas para ocuparem esses lugares de representação dentro da
chapa eleita, os critérios são: ter trajetória no DAPSI, estar disposto a dialogar, bem como a
conhecer e reivindicar sobre demandas e problemas estudantis próprios desse contexto. É
comum que todos os interessados em ocupar os cargos de representante preencham esses
quesitos, por isso o critério acaba sendo quem tem maior desejo e disponibilidade de tempo
para estar nessa representação. Cabe ressaltar que, em alguns momentos, apesar de existirem
estudantes engajados, não existem pessoas dispostas a estarem presentes nos momentos dos
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colegiados. Sobre isso, podemos nos questionar: o que leva as pessoas a terem receio ou falta
de desejo de ocupar um espaço que é delas por direito?
Tomando experiência por aquilo que nos acontece e nos passa, não aquilo que
acontece simplesmente, pois conforme aponta Larrosa (2002) “a cada dia se passam muitas
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (p. 21), buscamos relatar nossas
vivências. Iniciamos desenvolvendo diálogos entre os representantes, os quais aconteciam nas
reuniões do DAPSI, no período de 2012 a 2014, sendo registrados em ata e nos diários de
campo dos membros, que caracterizavam-se pelas anotações pessoais de cada um. Nesses
espaços, era possível expor as experiências de representação discente, que podem ser
compreendidas como singulares, mas também coletivas.
Exercer a representação discente proporciona uma experiência que vai além da
formação acadêmica. Participar do processo decisório quanto a questões importantes para o
departamento, juntamente com docentes, nos coloca em uma posição que requer muita
importância, e isso acaba por exercer uma pressão, pois as propostas e argumentos que
apresentamos dentro da reunião podem influenciar a formação dos demais estudantes. Nesse
sentido, ressaltamos o sentimento de indignação por parte dos representantes, ao perceber que
alguns professores demonstram um interesse mínimo por algumas questões discutidas em
colegiado, as quais visam benefícios para os estudantes de graduação, visto que os professores
possuem interesses distintos. Cabe aqui pensar a relação que se instaura, uma vez que tanto
estudantes quanto professores argumentam em defesa de seus interesses ou de sua categoria,
mas, por vezes, deveriam convergir para o que é melhor para a universidade.
Desta forma, percebemos o espaço destas reuniões de colegiado como um lugar que,
se por um lado, buscamos pautas e argumentos que beneficiem à formação dos estudantes, por
outro, revela-se um ambiente que suscita o sentimento de impotência. A angústia é frequente
por parte dos estudantes, uma vez que nossas vivências convergiram ao se referir ao espaço
do Colegiado como intimidador e pouco acolhedor, incitando o sentimento de desconforto.
Todavia, os representantes buscam articular suas ideias da melhor maneira possível, desde as
reuniões do DAPSI até os colegiados, preparando-se para “enfrentar” e discutir ideias
cristalizadas que barram o desenvolvimento do curso ou departamento como um todo. Sendo
assim, quando se consegue uma vitória nas votações dos colegiados, esta é muito
comemorada e o sentimento de dever cumprido é gratificante.
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Concluímos indicando o quanto as Leis e Resoluções encontradas privilegiam
determinadas categorias da universidade que não os estudantes, à medida que apenas um
quinto fica reservado para a representação discente. Tais normativas revelam, portanto, a
representação que a universidade tem de estudante, como alguém que é “passageiro” na
instituição e por isso não necessita de muita participação nos órgãos deliberativos.
O relato demonstrou que participar do processo decisório quanto a questões
importantes para o departamento requer responsabilidade, pelo fato de suas propostas e
argumentos pesarem nas decisões. Ressaltamos nossas angústias e indignações devido ao
descaso que percebemos frente às nossas demandas em alguns momentos, além do sentimento
de impotência diante do clima hostil que não propicia o diálogo dentro das reuniões de
colegiados. Salientamos que a carência de diálogo acaba por não efetivar o órgão deliberativo,
uma vez que esses espaços servem para debates e apresentação de questões.
A renovação e persistência na aposta da representação discente como uma alternativa
acontece essencialmente nos momentos de debate em reuniões do DAPSI e eventuais vitórias
das demandas estudantis nos colegiados, uma vez que reafirmam a gratificação nessa
representação, bem como auxiliam o processo de formação acadêmica, uma vez que
proporcionam um exercício de cidadania.
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