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RESUMO 

Nesta dissertação tive o objetivo de analisar efeitos produzidos pela experiência das ocupações 

estudantis a partir de relatos de estudantes que participaram da ocupação da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) ao final do ano de 2016, em consonância com as ocupações 

estudantis de escolas e universidades deflagradas em nível nacional à época. Interessava ainda 

compreender alguns dos sentidos atribuídos por esses estudantes à educação, à participação 

política e à democracia, além de analisar como as ocupações se constituíram como espaço de 

luta pelo direito à educação. Optamos por uma metodologia qualitativa capaz de produzir 

relatos sobre o cotidiano da ocupação e sobre os sentidos dessas experiências na vida e nos 

valores dos sujeitos da pesquisa. Foram realizadas duas entrevistas narrativas, na forma como 

aborda Leonor Arfuch, e um grupo de discussão, inspirado na perspectiva de Wivian Weller. 

As principais referências teóricas que embasam este trabalho são o conceito de 

performatividade, a partir de Judith Butler, e as noções, também butlerianas, de produção da 

precariedade e formação de alianças. A relação entre discurso e poder, assim como a noção de 

processos de subjetivação, são outras referências do pensamento de Foucault, que tomaremos 

aqui principalmente a partir das leituras realizadas por Butler. Os relatos produzidos na pesquisa 

nos levaram a três eixos de análise: a ocupação enquanto experiências de corpos em aliança; a 

performatividade política da democracia e suas expressões na ocupação; e perpassando as 

anteriores, a relação entre vulnerabilidade socioeconômica e democratização da educação. Os 

resultados sugerem que as ocupações estudantis se constituem como uma experiência de corpos 

em aliança a partir do compartilhamento da sensação de precariedade acelerada. Ao dispor seus 

corpos em aliança, como formas de performatividade coletiva, os estudantes disputam o sentido 

da democracia produzindo-a performaticamente nas reivindicações que realizam. 

 

Palavras-chave: Ocupações estudantis; Aliança corpórea; Performatividade; Educação 

democrática. 

  



  
 

 

 

ABSTRACT 

In this dissertation, I aimed to analyze the effects produced by the experience of the student 

occupations, based on the accounts of students who participated in the occupation of the 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) at the end of 2016, in line with the student 

occupations of schools and universities at the national level at the time. We were also interested 

in understanding some of the meanings attributed by these students to education, political 

participation and democracy, in addition to analyzing how the occupations were constituted as 

a space of struggle for the right to education. We opted for a qualitative methodology capable 

of producing reports on the daily life of the occupation and on the meanings of these experiences 

in the lives and values of the research subjects. Two narrative interviews were carried out, as 

approached by Leonor Arfuch, and a discussion group, inspired in Wivian Weller's perspective. 

The main theoretical references that support this work are Judith Butler's concept of 

performativity and Butler's notions of the production of precariousness and the formation of 

alliances. The relationship between discourse and power, as well as the notion of processes of 

subjectivation, are other references in Foucault's thought, which we will take here mainly from 

the readings by Butler. The reports produced in the research led us to three axes of analysis: the 

occupation as experiences of bodies in alliance; the political performativity of democracy and 

its expressions in the occupation; and permeating the previous ones, the relationship between 

socioeconomic vulnerability and the democratization of education. The results suggest that the 

student occupations are constituted as an experience of bodies in alliance from the sharing of 

the feeling of accelerated precariousness. By arranging their bodies in alliance, as forms of 

collective performativity, students dispute the meaning of democracy producing it 

performatively in the claims they make. 

KEYWORDS: Student occupations; Body alliance; Performativity; Democratic education. 
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INTRODUÇÃO 

 Os anos de 2015 e 2016 no Brasil foram marcados por movimentos estudantis de 

ocupações de instituições de ensino em protestos contra políticas na área da educação que, 

“como fogo no rastilho de pólvora” (GALLO, 2017, p. 312), alastraram-se nacionalmente com 

velocidade e amplitude extraordinárias. Essas ocupações ocorreram em momentos diferentes 

nesse período, com motivações e características distintas. Como psicóloga da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) tive a oportunidade de presenciar as ocupações1 nessa 

Universidade no final do ano de 2016. Eu tinha recentemente iniciado meu trabalho na UFOP 

e, apesar de ter participado de manifestações estudantis na minha juventude e de protestos e 

greves posteriormente, presenciar essas ocupações foi marcante pela novidade na forma de 

organização das lutas estudantis e pela potência e velocidade como elas se propagaram pelo 

país. 

Mas foi em 2018 que as ocupações estudantis se apresentaram para mim como problema 

de pesquisa. Durante a apresentação de uma mesa2 na 13ª reunião regional sudeste da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), mães de estudantes 

que participaram das ocupações secundaristas em São Paulo e que assistiam a essa mesa, muitas 

delas professoras e pesquisadoras do campo da educação, relataram experiências de seus filhos 

que sofreram graves punições por terem participado das ocupações, como expulsão das escolas 

e até detenção com posterior condenação em alguns casos. Elas relatavam as dores das 

consequências para aqueles que colocaram sua vida em risco nessa importante forma de luta 

pelo direito à educação que, como tal, tornara-se objeto de pesquisa para esse campo e era ali 

debatido. Elas expressavam um sentimento de injustiça relacionado ao problema que se 

apresenta quando aqueles que se rebelam contra cortes e sucateamentos na educação sofrem 

dentro das instituições pelas quais lutam as represálias por suas ações. Mas as ocupações 

continuaram acontecendo apesar das ameaças e dos riscos para aqueles que se mobilizavam. 

Nesse sentido, é intrigante pensar o que essas experiências representam para os sujeitos que as 

vivenciam e o que elas produzem nesses sujeitos. Com isso em mente, busquei nessa pesquisa 

 
1 A forma como esse movimento foi narrado pelas(os) estudantes entrevistadas(os) nessa pesquisa, com uma 
organização descentralizada e independente nos diferentes Institutos da UFOP, nos levaram à escolha do uso do 
termo no plural. Essa escolha está melhor fundamentada no Capítulo 2. 
2 Mesa Movimentos Sociais pelo direito à escola Pública, com a participação de Denise Meyrelles (Ufes) e Geraldo 
Leão (UFMG), coordenada por Luciano Pereira (Unicamp). Essa reunião da ANPEd foi realizada em julho de 
2018 em Campinas/SP, com tema: “em defesa da educação pública, laica e gratuita: políticas e resistências”. Mais 
informações podem ser vistas em: http://regionais.anped.org.br/sudeste2018/ (acessado em 12 de maio de 2019). 
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analisar alguns desses efeitos produzidos pela experiência de participação nas ocupações da 

UFOP realizadas entre outubro de 2016 e janeiro de 2017, a partir de relatos estudantis. 

Remontando às questões que me levaram a pesquisar essa temática das ocupações 

estudantis, para além do fato de ter presenciado esse movimento, acredito que a percepção das 

desigualdades sociais surgiu para mim na infância e foi sempre uma realidade impossível de 

ser naturalizada. Na graduação, segui uma formação no campo da psicologia social, o que 

possibilitou minha aproximação a contextos de grande pobreza, mas também de efervescente 

resistência. Pelo impacto que me causa a desigualdade, as formas de luta por justiça social 

possuem também um efeito profundo sobre mim. Ao iniciar o trabalho como psicóloga na 

UFOP, continuei lidando com as desigualdades que estruturam a sociedade brasileira, desta vez 

em suas expressões dentro do contexto universitário com os desafios para a democratização do 

acesso e da permanência.  

As inquietações de lidar com as desigualdades na educação em meu trabalho na 

assistência estudantil me levaram a buscar um diálogo com o campo da Educação, no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da UFOP. Essa aproximação se deu inicialmente cursando 

disciplinas isoladas, e no final de 2017 fui aprovada para ingresso no mestrado em 2018 na 

Linha de Pesquisa Desigualdades, Diversidades, Diferenças e Práticas Educativas Inclusivas. 

Meu projeto de pesquisa inicial ao ingressar no PPGE/UFOP buscava conhecer os coletivos e 

grupos organizados dentro da Universidade, mas diante do exposto acima fui impelida à 

pesquisa das ocupações, mudança acolhida pelo meu orientador e pelo Programa. 

A UFOP possui três campi distribuídos nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João 

Monlevade. Como psicóloga da UFOP, trabalho especificamente no atendimento às(aos) 

estudantes do campus Mariana no Núcleo de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(Nace/Mariana). O Nace é vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(Prace), órgão da Universidade responsável pela implantação e execução dos programas de 

assistência estudantil, em conformidade com o Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes), que tem como objetivo, entre outros, “democratizar as condições de permanência dos 

jovens na educação superior pública federal [e] minimizar os efeitos das desigualdades sociais 

e regionais na permanência e conclusão da educação superior” (BRASIL, 2010). No capítulo 

2, ao contextualizar a UFOP, trarei outras informações sobre assistência estudantil e a forma 

como ela está estruturada nesta Universidade.  

Ocupar o lugar de psicóloga que realiza a escuta das(os) estudantes do campus Mariana 

me permite conhecer muitas questões relacionadas à vivência universitária e seus desafios, que 

não são igualmente distribuídos. Os cursos que integram o campus Mariana concentram um 
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grande número de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, quando comparamos aos 

demais cursos da Universidade (UFOP, 2017). As(os) estudantes pertencentes às camadas 

sociais mais empobrecidas enfrentam desafios que não se restringem à questão financeira.  

Essas diferenças produzem consequências subjetivas que aparecem nos atendimentos 

psicológicos como sentimento de não pertencimento, sensação de inferioridade, aumento de 

ansiedade e depressão. Corre-se o risco de tomar essas formas de sofrimento como processos 

individuais de adoecimento, inclusive com a elevada medicalização dessas pessoas, deixando-

se de lado as discussões que tomam a saúde como questão social, e que irão debater e fomentar 

lutas que transformem estruturas injustas e desiguais que expõem a população de forma 

diferente a esses processos de sofrimento. Algumas questões vivenciadas por essas(es) 

estudantes se relacionam ao que podemos chamar de condições de permanência simbólica, 

sendo que o epistemicídio (CARNEIRO, 2005; SANTOS, 2009) nos currículos é uma das 

formas de se negar esse pertencimento e silenciar esses sujeitos e suas histórias. Como 

pesquisadora, me interessa compreender como as lutas estudantis tensionam o campo da 

educação. Há espaço para a formação de subjetividades críticas e subversivas? Ou a educação 

caminha para o silenciamento desses sujeitos? O que as ocupações estudantis colocam em 

debate sobre as políticas e modelos educacionais existentes e propostos?  

No campo das lutas sociais as ocupações são uma estratégia antiga e figuraram como 

marca do grande movimento de Maio de 68. No cenário brasileiro as ocupações são muito 

presentes nas lutas pelo direito à moradia, como no caso do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e das muitas 

ocupações urbanas independentes. No campo da educação, entretanto, a estratégia de ocupar 

instituições de ensino como manifestação de resistência política é um fenômeno recente e surge 

como uma nova configuração na organização das reivindicações estudantis, diferente das lutas 

organizadas em movimentos em torno de lideranças específicas, com identidades e contornos 

bem definidos e muitas vezes ligados a partidos políticos (GOHN, 2017; GROPPO, 2018). Nas 

Américas, as primeiras experiências de ocupação de instituições escolares como forma de 

manifestação estudantil ocorreram no Chile e na Argentina, nas décadas de 2000 e 2010, com 

destaque para a Revolta dos Pinguins, deflagrada no Chile em 2011 (GOHN, 2017). No Brasil, 

essas experiências inauguraram-se no ambiente universitário, com as ocupações de diversas 

reitorias nos anos de 2007 e 2008. Em 2015 os estudantes do ensino médio protagonizaram uma 

nova onda de ocupações, e em 2016 foi a vez dos estudantes de escolas técnicas e 

profissionalizantes iniciarem outro grande movimento que se expandiu para muitas outras 

escolas e em especial para as universidades brasileiras (GOHN, 2017). As ocupações estudantis 
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no Brasil no contexto do final do ano de 2016, organizaram-se especialmente em oposição à 

PEC 241, à Escola Sem Partido e à Reforma do Ensino Médio. Essas experiências serão 

apresentadas na última seção do capítulo 1, intitulada Formas de resistência: outras ocupações, 

com o suporte das pesquisas analisadas a partir do levantamento feito para a compreensão do 

estado do conhecimento sobre as ocupações estudantis no Brasil.  

Essa pesquisa tem como foco relatos de estudantes que participaram do movimento de 

ocupação da UFOP no final do ano de 2016, em consonância com as ocupações estudantis de 

escolas e universidades deflagradas em nível nacional à época. O principal objetivo foi analisar 

possíveis efeitos da experiência de alguns estudantes nas ocupações a partir de seus próprios 

relatos, buscando sentidos dessa experiência para a vida desses estudantes. Interessava ainda: 

a) compreender alguns dos sentidos atribuídos pelos estudantes à educação, à participação 

política e à democracia; b) analisar como as ocupações se constituíram como espaço de luta 

pelo direito à educação; c) pensar alguns elementos de análise que auxiliem na compreensão da 

relação entre participação estudantil e democratização dos espaços escolares. 

Optamos por uma metodologia qualitativa capaz de produzir relatos de estudantes sobre 

suas experiências no cotidiano da ocupação e sobre os sentidos que elas ganham na vida e nos 

valores dos sujeitos da pesquisa. Foram realizadas duas entrevistas narrativas, na forma como 

aborda Arfuch (2010), e um grupo de discussão, inspirado na perspectiva de Weller (2006). As 

entrevistas narrativas foram feitas individualmente e cinco estudantes participaram do grupo de 

discussão.  

Os eixos de análise foram definidos a partir da construção do campo. Após a realização 

das entrevistas narrativas e do grupo de discussão, três grandes categorias nos saltaram aos 

olhos. A primeira é a ocupação enquanto experiência de corpos que se posicionam em aliança 

a partir do compartilhamento da percepção da precariedade, categoria analisada a partir de 

Butler (2018). A segunda linha de análise é decorrente da primeira e consiste na reflexão sobre 

a performatividade política da democracia e suas expressões na ocupação, pensada também 

com apoio de Butler (2016; 2017a; 2018). A terceira categoria perpassa as duas anteriores e 

abarca a relação entre vulnerabilidade socioeconômica e democratização da educação.  

Portanto, Judith Butler (2016; 2017a; 2018) é a principal referência que embasa as 

reflexões na pesquisa sobre a produção de alianças estudantis e a performatividade política nas 

ocupações. Inspira ainda esse estudo a relação entre discurso e poder, apresentada por Foucault 

(2004) no livro A ordem do discurso, assim como a produção de subjetividades a partir dessa 

relação, trabalhada no texto O sujeito e o poder, também de Foucault (2014). Nossa 
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aproximação desse filósofo se baseia principalmente na leitura que Butler realiza, já que 

Foucault é um importante aporte em seus estudos. Para a discussão acerca da democracia nos 

apoiamos na conceituação de Jacques Rancière (2014), valendo-nos também de reflexões do 

filósofo Vladmir Safatle (2019). Ao longo da pesquisa recorremos ainda a autores que, embora 

orientados por perspectivas teóricas diferentes da adotada aqui, contribuem para pensar o 

cenário da educação e da política brasileira. É o caso do sociólogo Jessé de Souza (2007, 2009, 

2017), Boaventura de Sousa Santos (2004; 2009), Gohn (2017), Groppo (2018), e outros. 

Inicialmente apresento o percurso da pesquisa com as escolhas teórico-metodológicas 

adotadas, assim como os principais conceitos que fundamentam esse trabalho, como a noção 

de sujeito e as possibilidades de relato de si mesmo, a partir do pensamento apresentado por 

Butler (2017a; 2019b) nos livros Relatar a si mesmo: crítica da violência ética e A vida psíquica 

do poder: teorias da sujeição. Apresento ainda o conceito de performatividade, baseando-me 

especialmente nos livros Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade e Corpos 

em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia, ambos da 

filósofa Judith Butler (2016; 2018), e as noções de poder e discurso em Foucault (2004). No 

capítulo 2 dedico-me a uma contextualização política da educação brasileira, dos ataques aos 

direitos conquistados e, com o apoio de outras pesquisas realizadas na área, contextualizo as 

ocupações estudantis como forma de reivindicação da classe estudantil. No terceiro capítulo 

detenho-me ao caso específico da ocupação da UFOP no período em questão, buscando 

construir, com uma orientação cronológica, uma narrativa deste estudo sobre esse 

acontecimento, a partir da análise das narrativas produzidas na pesquisa e de materiais 

disponíveis nas redes e mídias sociais. Como pretendemos mostrar, na concepção teórico-

metodológica adotada não há pretensão de acesso ao fato em si ou de reconstrução total e 

perfeita, seja do contexto pesquisado, seja da experiência dos sujeitos da pesquisa. 
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1 A PESQUISA E O CAMPO 

Apresentadas as motivações para essa pesquisa, passo agora a abordar os caminhos de 

sua construção buscando explicitar as escolhas teórico-metodológicas feitas para atender aos 

objetivos propostos, como se deu a produção do campo da pesquisa e alguns conceitos 

importantes para nossas análises.  

1.1 Caminhos da pesquisa 

Os caminhos percorridos nessa pesquisa foram sendo construídos tendo como guias os 

objetivos que pretendíamos alcançar, a começar pelo estabelecimento das bases teórico-

metodológicas que sustentam essa pesquisa. Como nosso principal objetivo era analisar efeitos 

das experiências de estudantes nas ocupações da UFOP no ano de 2016, optamos por uma 

abordagem qualitativa. Como assinala Minayo (1994), essa abordagem permite o acesso a 

representações, significados, valores e atitudes que aprofundam a compreensão acerca dos 

processos sociais e relacionais humanos, sendo importante recurso no campo das ciências 

sociais e humanas por abarcar aspectos da realidade que não podem ser quantificados, tampouco 

operacionalizados em variáveis.  

Para a construção do campo contamos com instrumentos e metodologias que 

possibilitaram, com as interações da pesquisa, a produção de relatos de sete estudantes sobre 

suas vivências na ocupação. Essas interações se deram em duas entrevistas narrativas 

(ARFUCH, 2010; MUYLAERT, 2014), das quais participamos somente eu e a(o) estudante 

entrevistada(o), e num grupo de discussão (WELLER, 2006) formado por cinco estudantes, por 

mim e pelo professor Marco Antonio Torres, orientador dessa pesquisa. O período de realização 

das entrevistas e do grupo coincidiu com as medidas preventivas de distanciamento social 

adotadas em várias regiões do Brasil para contenção da pandemia do vírus Covid-19,3 o que 

levou à necessidade de realizar as entrevistas individuais e o grupo em formato on line. Assim, 

uma entrevista narrativa foi feita pelo aplicativo WhatsApp e outra pelo aplicativo Google Meet. 

Este último também foi utilizado para a realização do grupo de discussão. No tópico A 

construção do campo apresentarei as metodologias do grupo de discussão e da entrevista 

narrativa, assim como a forma como se desenvolveram nessa pesquisa.  

 
3 A partir das orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil para evitar a 
reunião de pessoas, as atividades presenciais foram suspensas nas escolas e em muitas universidades, inclusive na 
UFOP. 
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Precedeu ao contato com as(os) estudantes colaboradoras(es), a fase de levantamento de 

outras pesquisas sobre ocupações estudantis, a fim de nos aproximarmos desse campo de 

pesquisa. A forma como esse levantamento foi feito será detalhada no item a seguir. Para 

contextualização do período a que se referem as narrativas, assim como para ampliar nosso 

conhecimento, foram analisadas ainda, de forma não sistemática, fontes secundárias como 

publicações nas redes sociais dos movimentos de ocupação, informativos e normativas da 

UFOP, notícias de jornais e revistas, além de alguns textos que analisam o cenário nacional no 

período.   

Por fim, tendo em vista as questões éticas que perpassam as pesquisas, cabe dizer que 

essa pesquisa está ancorada nas resoluções CNS 466/2012 (Brasil, 2012b) e CNS 510/2016 

(Brasil, 2016) do Conselho Nacional de Saúde. Por se tratar de pesquisa com seres humanos foi 

apresentado aos participantes o Convite e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

Instrumentos de Cessão de Direitos (Anexo A), o qual detalha todos os aspectos da pesquisa, 

garante o sigilo, o anonimato, o cuidado com o armazenamento do material produzido nas 

entrevistas e no grupo de discussão, bem como a participação voluntária dos sujeitos, 

garantindo-se o direito de desistência dos participantes a qualquer momento. A seguir serão 

detalhados os passos principais na construção dessa pesquisa. 

 

 1.1.1 Estabelecendo bases de diálogo: outras pesquisas sobre ocupações estudantis 

 

O primeiro passo na pesquisa foi buscar conhecer o campo de estudo sobre ocupações 

estudantis no Brasil, restringindo-nos, a princípio, àquelas ocupações que aconteceram 

concomitantes à ocupação foco dessa pesquisa, ou seja, no segundo semestre de 2016. O 

levantamento de produções científicas na área desse estudo foi realizado por meio da pesquisa 

pelos termos “ocupações estudantis” e “ocupação estudantil” nas seguintes fontes: Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Catálogo de Teses e Dissertações, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A pesquisa foi inicialmente realizada 

no período de agosto a dezembro de 2018. Posteriormente, em dezembro de 2019, foi realizada 

nova pesquisa com os mesmos marcadores da busca anterior, a fim de acessar também 

publicações que ocorreram em 2019.  

Embora tenhamos a princípio estipulado o recorte para as ocupações do segundo 

semestre de 2016, o número expressivo de publicações sobre as experiências de 2015 e primeiro 

semestre de 2016 em comparação com as que estavam em nosso foco, nos levaram a muitas 

leituras sobre essas ocupações anteriores. Sendo assim, analisamos ao todo 11 artigos sobre as 
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experiências de ocupação (CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016; CATINI; MELLO, 2016; 

ASPIS, 2017; ALVIM; RODRIGUES, 2017; GROPPO; TREVISAN; BORGES, 2017; 

RATTO; GRESPAN; HADLER, 2017; LEITE, 2017a, 2017b, 2018; GROPPO, 2018; 

OLIVEIRA; SEVERO; PUJOL, 2019), uma dissertação sobre as ocupações de 2015 

(ZACCARELLI, 2018), além de artigos e livros que propõem reflexões sobre movimentos 

estudantis e engajamentos juvenis, aos quais fui remetida a partir das leituras iniciais 

(SPOSITO; TARÁBOLA, 2016; GOHN, 2017; BRENNER, 2018; TOMIZAKI; 

DANILIAUSKAS, 2018). 

As publicações analisadas a partir desse levantamento, além de fundamentarem nossas 

discussões nessa pesquisa, embasam um breve histórico das experiências de ocupação como 

forma de organização das lutas estudantis no Brasil. Elas serão apresentadas no capítulo 2, no 

item Formas de resistência: outras ocupações, e também ao longo do capítulo 3, em diálogo 

com os relatos sobre a experiência de ocupação na UFOP ao final do ano de 2016.  

 

 1.1.2 A construção do campo 

 

A título de registro dos caminhos da pesquisa, cabe assinalar que, de início, a proposta 

era que as interações em grupo se dessem num grupo focal (GATTI, 2005). Alguns fatores, no 

entanto, nos desencorajaram a seguir com a noção de grupo focal nessa pesquisa e nos levaram 

a adoção da metodologia do grupo de discussão, conforme aborda Wivian Weller (2006). A 

leitura, posterior à realização do grupo, de um artigo em que Weller (2006) diferencia o grupo 

focal do grupo de discussão trouxe a percepção de que a interação produzida na pesquisa se 

aproxima mais da concepção de grupo de discussão. Além disso, percebemos um alinhamento 

teórico entre a abordagem proposta por Weller e as compreensões que norteiam essa pesquisa. 

À época da realização do grupo, no entanto, eu ainda não tinha contato com a metodologia do 

grupo de discussão e a intenção era manter o grupo focal, mesmo com as adaptações para um 

contexto de interação não presencial. A ideia inicial de nos orientarmos por essa metodologia 

nos levou a projetar esse grupo com a existência de um observador, importante figura na 

configuração dos grupos focais (GATTI, 2005). Contudo, na experiência dessa pesquisa o 

grupo ocorreu de forma bastante participativa, não sendo adequado nomear a figura de um 

observador no contexto da interação ali produzida. Embora sejam admitidas intervenções do 

observador no grupo focal (GATTI, 2005), compreendemos a partir de uma reflexão posterior, 

que tal terminologia já remete a ideia de neutralidade, noção incompatível com nossa 

fundamentação teórica. Portanto, a forma como o grupo se desenvolveu e a recusa teórica à 
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noção de neutralidade nos guiou no sentido da adoção da metodologia dos grupos de discussão 

(WELLER, 2006). Neste, o pesquisador propõe e participa do grupo a partir de um guia de 

perguntas e fomenta o diálogo entre os participantes.  

A substituição da metodologia do grupo focal pelo grupo de discussão relaciona-se 

ainda ao desejo de marcar a diferença entre o que fundamenta e foi produzido nessa pesquisa 

em relação as pesquisas de opinião. O grupo focal tem sua origem na área do marketing e 

propaganda no período pós-guerra (WELLER, 2006), e ainda hoje são amplamente utilizados 

nessa área. Embora os grupos focais tenham passado por desenvolvimentos posteriores como 

técnica de entrevista,4 adotamos a noção de grupo de discussão a fim de nos afastarmos do 

risco, apontado por Weller (2006) baseada em Cruz Neto, Moreira e Sucena, de “um transplante 

cuja incompatibilidade estrutural – a contradição mercado x sociedade civil, consumidor x 

cidadão, mercadoria x ser humano – só é percebida próxima da irreversibilidade, causando 

inúmeras e graves sequelas” (CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002 apud WELLER, 

2006, p. 244). Com isso não estamos negando, no entanto, a possibilidade e o rigor de adaptação 

dos grupos focais para pesquisas no campo das ciências sociais, da saúde e da educação. Trata-

se, antes, de uma honestidade teórica em relação ao que foi produzido na pesquisa, pois 

reconhecemos que o que se deu na prática do grupo aproxima-se mais da concepção do grupo 

de discussão do que da noção do grupo focal. Ademais, encontramos na metodologia dos grupos 

de discussão um alinhamento teórico às noções que norteiam essa pesquisa, como será abordado 

ao apresentarmos a construção do campo a seguir. Cabe dizer que meu contato com a noção de 

grupo de discussão se deu logo após a realização do web-grupo, portanto a fase de análise das 

falas do grupo foi orientada a partir dessa perspectiva. 

O convite aos estudantes para participação na pesquisa foi realizado via e-mail. Foram 

convidados estudantes que estiveram presentes nas ocupações, o que foi possível perceber dada 

a proximidade do meu trabalho com o campo da pesquisa. Nesse sentido, é importante salientar 

que a pesquisa foi construída com estudantes somente do campus Mariana da UFOP.5 Em todo 

caso, como pretendemos marcar a partir de nosso horizonte teórico, não estamos propondo aqui 

oferecer uma leitura ou uma análise completa e fechada sobre o acontecimento das ocupações 

na UFOP em 2016. A pesquisa não propõe abarcar as ocupações estudantis na UFOP como um 

todo, tampouco dar conta da totalidade das experiências dos sujeitos participantes. Nossa 

 
4 Apoiada em Gaskell, Weller relaciona três tradições associadas ao uso dos grupos focais como técnica de 
entrevista: “a tradição da terapia de grupo (Tavistock Institute); a avaliação da eficácia da comunicação (Merton; 
Kendall, 1984); [e] a tradição da dinâmica de grupo em psicologia social (Lewin)” (WELLER, 2006, p. 243). 
5 Ao apresentar a Universidade essa questão poderá ser melhor compreendida. 
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própria base teórica marca essa impossibilidade. Como trataremos mais adiante, a ideia de o 

próprio sujeito conhecer-se em totalidade e oferecer um relato sobre si mesmo que seja coerente 

e idêntico ao longo do tempo é abandonada dentro das noções que embasam essa pesquisa 

(BUTLER, 2017a, 2019b; HALL, 2006). Sendo assim, não buscamos produzir uma análise que 

pretenda descrever de forma total as experiências dos sujeitos colaboradores da pesquisa. 

Interessa-nos, sim, conhecer como esses sujeitos relatam suas vivências nas ocupações e que 

efeitos essas experiências produziram nesses sujeitos, cientes de que também a pesquisa possa 

produzir efeitos discursivos. 

A intenção ao desenvolvermos entrevistas individuais e em grupo foi ter a oportunidade 

de, nas interações com os sujeitos, produzir relatos através dessas duas perspectivas. Com as 

duas metodologias buscamos promover reflexões coletivas ou compartilhadas sobre a 

experiência da ocupação na UFOP, assim como conhecer como essa experiência é narrada 

individualmente no momento em que os sujeitos são convidados a elaborar um relato sobre ela.  

A partir do retorno positivo dos estudantes que responderam o primeiro contato, uma 

estudante e um estudante foram convidados a conceder a entrevista narrativa e cinco estudantes, 

três mulheres e dois homens, foram convidados a participar do grupo. O número de cinco 

estudantes participantes foi definido a fim de possibilitar uma melhor interação no grupo de 

discussão on line.  

 Todos colaboradores serão apresentados a seguir, nos itens referentes às entrevistas e 

ao grupo de discussão. Os nomes adotados são fictícios e foram escolhidos por elas e eles, à 

exceção de um participante que solicitou o uso de seu nome verdadeiro.6 Para possibilitar a 

transcrição das falas nas entrevistas e no grupo, foi solicitada prévia autorização das(os) 

participantes para registro do grupo on line em áudio e vídeo, e das entrevistas em áudio, por 

meio da assinatura do Convite e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Instrumentos 

de Cessão de Direitos (Anexo A).  

Todas as transcrições foram feitas por mim. Optei por transcrever integralmente as falas 

e não estabelecer de início os recortes que comporiam esse texto a partir de uma primeira 

análise, embora muitos trechos tenham sido sinalizados e comentados. O momento de 

transcrição é quando surgem as primeiras reflexões sobre o material produzido nas entrevistas 

e no grupo, ali foram desenhados os primeiros passos para a construção dos marcadores que 

orientam nossa análise: a experiência da ocupação como corpos que se posicionam em aliança 

a partir do compartilhamento da sensação de aceleração da produção da condição precária 

 
6 No caso deste estudante foi formulado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Instrumentos de Cessão 
de Direitos específico. (Anexo A – Modelo 3). 
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(BUTLER, 2018); a performatividade política da democracia e suas expressões na ocupação; e 

por fim, perpassando esses dois eixos, a relação entre vulnerabilidade socioeconômica e 

democratização da educação. Essas três categorias de análise surgiram a partir da interação dos 

sujeitos na construção do campo e definiram a tessitura final desse texto nas discussões que 

compõem os capítulos seguintes. Apoiada em tais marcadores e nos relatos produzidos na 

pesquisa, busquei organizar o texto na forma de uma narrativa da própria pesquisa sobre as 

ocupações na UFOP em 2016, sem pretender com isso contar a história desse acontecimento. 

Alinhada ao nosso aporte teórico-metodológico, essa pesquisa buscou contar algumas histórias 

dessas ocupações, assim como algumas produções de sentido para os sujeitos participantes da 

pesquisa.   

 

   1.1.2.1 As entrevistas narrativas 

 

A entrevista narrativa foi eleita para a construção dos dados nessa pesquisa por ser um 

instrumento orientado para análises em profundidade que tem como fundamento a ideia de 

“reconstruir acontecimentos sociais a partir do ponto de vista dos informantes” (MUYLAERT, 

2014, p. 194), buscando “encorajar e estimular o sujeito entrevistado (informante) a contar algo 

sobre algum acontecimento importante de sua vida e do contexto social” (MUYLAERT, 2014, 

p. 194). Leonor Arfuch (2010) aponta que as entrevistas e narrativas autobiográficas tem uma 

importância crescente no contexto das pesquisas em ciências sociais, e que esse “‘retorno’ do 

(ou ao) biográfico, que para alguns começa nos anos 1970 como uma das manifestações do 

esgotamento do estruturalismo e de sua elisão do sujeito e sua historicidade” (ARFUCH, 2010, 

p. 253), marca, ou deveria marcar, no campo científico uma diferença radical: por um lado uma 

maior legitimidade alcançada para essas metodologias e por outro a consciência de seus limites.  

A legitimidade decorre do abandono de um lugar de autoridade do pesquisador que trata 

sujeitos na posição de objeto de pesquisa. Nesse sentido, ao referir-se às entrevistas e narrativas 

autobiográficas no contexto das pesquisas e no campo da mídia, Arfuch (2010) aponta que: 
O postulado inicial – e essencial – que todas elas compartilham em menor ou maior 
medida [é] a ideia de que é possível conhecer, compreender, explicar, prever e até 
remediar situações, fenômenos, dramas históricos, relações sociais, a partir das 
narrativas vivenciais, autobiográficas, testemunhais dos sujeitos envolvidos. 
Valorização existencial que se dá também, segundo os graus, na outridade cultural, na 
“pequena história”, nas vozes marginais, despossuídas, perseguidas, nas culturas 
subalternas, naqueles que não foram escutados ou não conseguiram se expressar. 
Democratização da palavra, recuperação de memória do povo, indagação do 
censurado, do silenciado, do deixado de lado pela história oficial ou, simplesmente, 
do banal, da simplicidade, frequentemente trágica, da experiência cotidiana: eis aqui 
o imaginário militante do uso da voz (dos outros) como dado, como prova e como 
testemunho de verdade, científica e midiática (ARFUCH, 2010, p. 250). 
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Os limites dessa abordagem relacionam-se à compreensão de que a partir do surgimento 

do sujeito pós-moderno a ideia de produção de narrativas totais e fechadas é abandonada. 

Ernesto Laclau (2010), no prefácio do livro O espaço biográfico, de Arfuch (2010), aponta que: 
O questionamento do sujeito autônomo, autocentrado e transparente da metafísica 
moderna e a correlativa noção de um sujeito descentrado (pós-estruturalismo) ou 
constituído em torno de um vazio (Lacan) tinham necessariamente de colocar em 
questão as formas canônicas do relato autobiográfico (LACLAU, 2010, p. 10). 

Butler (2017a), nossa principal referência teórica nessa pesquisa, compartilha da 

compreensão de que ao ser convidado a narrar algo de si o sujeito é despossuído por relações 

exteriores a ele sem as quais é impossível contar uma história sobre si mesmo. Ela também 

aponta para a opacidade do eu em relação a si mesmo, desde a descoberta da dimensão do 

inconsciente. Voltaremos de forma mais aprofundada a essa questão adiante, no item Sujeito e 

relato de si. 

A análise das entrevistas narrativas e do grupo de discussão se orienta por essa noção 

de impossibilidade de se narrar em totalidade (BUTLER, 2017a; ARFUCH, 2010), pela 

aceitação de que o relato é produzido pelo sujeito, mas não pode ser interpretado como criação 

de um sujeito individual, já que outras vozes se fazem presentes ali. É necessária, portanto, uma 

escuta plural (ARFUCH, 2010) a fim de ouvir as diversas vozes do discurso. Arfuch (2010) 

aponta que “o tipo de material textual, o corpus construído e o objetivo a alcançar impõem – 

ou sugerem – a forma e os caminhos de análise” (ARFUCH, 2010, p. 267). No caso dessa 

pesquisa, os relatos estudantis nos direcionaram a três linhas de análise: 1) a ocupação enquanto 

experiências de corpos em aliança; 2) a performatividade da participação estudantil e da 

democracia; e 3) a relação entre vulnerabilidade socioeconômica e direito à educação.  

A noção de interpelação também é importante para a análise das falas produzidas nesta 

pesquisa, pois o pesquisador não assume aqui o lugar da suposta neutralidade. Tanto Butler 

(2017a), como Arfuch (2010) e Weller (2006) apontam a importância do contexto na produção 

das narrativas. 
Mas o que acontece com a voz e o lugar do outro na cena da entrevista? Pergunta 
suscetível de convocar diferentes respostas segundo o modelo utilizado, mas que 
reconhece uma coincidência básica na reflexão crítica contemporânea: o que ocorrer 
será, de modo indissociável, por causa da presença do entrevistador, em função de 
sua solicitação sob o “contrato de veridicidade” (Greimas) e da seriedade e autoridade 
acadêmicas (Charaudeau). Evidentemente, uma vez iniciado o intercâmbio, no âmbito 
das respectivas regras e contextos institucionais, ambos os partícipes serão 
responsáveis pelo resultado do encontro, mas aquilo que o pesquisador vai buscar não 
se encontra performado em nenhum outro lugar; produz-se sob os olhos, por assim 
dizer, no devir atual do diálogo, por mais que estejam em jogo a memória e o arquivo. 
Mais uma vez a “vida” adquirirá forma e sentido somente na montagem da narração. 
Depois virão as marcas dos relatos, os rastros que a análise tornará inteligíveis, e que 
falarão, eles sim, de remissões, persistências, cristalizações, estereótipos e, talvez, 
daquela coisa singular que sempre dá alento no imaginário da pesquisa (ARFUCH, 
2010, p. 271-272). 



 23 
 

 
 
 O material das entrevistas narrativas, portanto, é produzido a partir da dialética entre 

entrevistador e entrevistado. A questão gerativa proposta (Anexo B) para as entrevistas 

narrativas foi elaborada com atenção às questões apontadas para o uso desse instrumento, como 

a necessidade de ser ao mesmo tempo ampla, a fim de suscitar uma longa narrativa, e específica, 

no sentido de direcionar a narrativa para o tema da pesquisa (MUYLAERT, 2014). Ficou assim 

formulada a questão gerativa:  

Como foi para você a experiência de participar das ocupações na universidade? Conte-

me como decidiu participar, como se organizavam, como era o dia a dia; me fale sobre os 

sentimentos e sentidos que você percebeu nessa experiência; também sobre as dificuldades e 

as descobertas e aprendizados desse momento; e aspectos da sua própria história que possam 

ter relação com essa experiência. 

  Foram realizadas duas entrevistas individuais, ambas de forma remota, como já 

explicitado. As entrevistas narrativas precederam o grupo de discussão. Participaram das 

entrevistas Antônia e Patrick. Antônia cursava Pedagogia e estava com 22 anos à época da 

ocupação. Quando concedeu a entrevista estava com 25 anos e já havia concluído o curso. Ela 

ingressou na UFOP em 2015, é uma estudante negra, estudou em escola pública e fez uso da 

política de assistência estudantil. Patrick tinha 21 anos e era estudante do curso de História. Ele 

também já tinha finalizado o curso à época da entrevista. Trata-se de um estudante branco, que 

não fez uso da assistência estudantil. Diferentemente dos outros nomes de colaboradoras(es) 

que são codinomes escolhidos pelas(os) participantes para garantia do anonimato, no caso do 

Patrick adotamos o nome verdadeiro do estudante, a partir de uma solicitação do mesmo.7 Os 

relatos produzidos tanto nas entrevistas como no grupo de discussão serão analisados ao longo 

do texto, numa tentativa de recontar aqui o acontecimento das ocupações ao final de 2016 na 

UFOP a partir destas narrativas, sem a pretensão de produzir um relato completo.  

 

   1.1.2.2 O grupo de discussão  

 

Como busquei mostrar, no caminho da pesquisa optamos pela mudança na metodologia 

em relação às questões que buscávamos compreender a partir de elaborações coletivas. A 

 
7 Apesar do anonimato nas pesquisas se constituir como elemento ético de proteção aos participantes, no caso 
dessa pesquisa este colaborador preferiu não escolher um nome fictício, solicitando e autorizando a divulgação de 
seu nome verdadeiro. Ele justificou que suas falas para a pesquisa são posicionamentos políticos que ele defende 
publicamente, não se fazendo necessário o anonimato. Entendemos que se parte do participante esse desejo de 
reconhecimento, após explicadas e compreendidas todas as proteções éticas que o anonimato proporciona, cabe a 
nós publicar com os devidos créditos reivindicados por esse colaborador da pesquisa. 
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proposta de realização de um grupo no escopo da pesquisa foi construída com o objetivo de 

propiciar um momento de reflexão compartilhada acerca das experiências da ocupação na 

UFOP, por meio da interação entre os participantes, além dos relatos individuais produzidos 

nas entrevistas narrativas.  

Adotamos a concepção de grupo de discussão, apoiados em Wivian Weller (2006), para 

análise do material produzido pela interação em grupo proposta nessa pesquisa. De acordo com 

Weller (2006), essa metodologia começou a ser usada em pesquisas sociais empíricas por volta 

de 1950, pelos integrantes da Escola de Frankfurt. “O objetivo principal desse tipo de entrevista 

é a obtenção de dados que permitam a análise do meio social dos entrevistados, bem como de 

suas visões de mundo ou representações coletivas” (WELLER, 2006, p. 244).  

 Diante da opção pela realização do grupo de forma remota, como medida preventiva 

contra a Covid-19, decidimos reduzir o número de participantes para cinco pessoas, buscando 

facilitar a interação do grupo e a participação de todos. Conforme dito, a escolha dos 

participantes não foi feita com a intenção de abarcarmos uma amostra que pudesse ser 

representativa do todo. Ou seja, não foi nossa preocupação buscar “representantes” de todos os 

cursos, a fim de dar conta das ocupações na UFOP como um todo. Tal postura está alinhada às 

pesquisas qualitativas e à metodologia dos grupos de discussão: “o critério de seleção não se 

orienta por uma amostra representativa em termos estatísticos, mas pela construção de um 

corpus com base no conhecimento e na experiência dos entrevistados sobre o tema” (WELLER, 

2006, p. 248). Conforme nota de rodapé da autora sobre essa passagem, que vale aqui reproduzir 

por tratar-se de um capítulo metodológico, “a tradição quantitativa prioriza critérios como o 

tamanho da amostra e sua representatividade. Segundo Gaskell; Bauer, os equivalentes 

funcionais na pesquisa qualitativa seriam a construção do corpus, a descrição detalhada, a 

triangulação de métodos, dentre outros” (WELLER, 2006, p. 248).  

 A proposta metodológica do grupo de discussão alinha-se à concepção de entrevista de 

Arfuch (2010) e à noção butleriana de relato de si (Butler, 2017a), pois compreende-se que o 

material ali produzido é fruto das interações entre os sujeitos no momento do encontro da 

entrevista. Os sentidos do que é produzido, portanto, relaciona-se ao contexto desse encontro, 

às interpelações realizadas. Dessa forma, afirma-se novamente a impossibilidade de 

neutralidade da pesquisa e a busca pela explicitação desses contextos como via para o rigor da 

análise. 

O grupo foi realizado no dia 29 de abril de 2020 de forma remota devido ao risco de 

transmissão do vírus Covid-19, como dito anteriormente.  O grupo se reuniu por meio do 
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aplicativo Google Meet8 por volta das 17h e durou cerca de duas horas e quarenta e cinco 

minutos, sendo conduzido por mim e pelo orientador dessa pesquisa, o professor Marco 

Antônio Torres. As(os) estudantes participantes do grupo são Helena, Luna, Thayná, João e 

Antônio. Como disse anteriormente, esses nomes foram escolhidos por elas(es) mesmas(os).  

Helena cursou serviço social e já tinha concluído o curso quando realizamos o grupo. 

Ela ingressou na UFOP em 2015, estudou em escola pública e não fez uso da assistência 

estudantil. É negra, estava com 33 anos na ocupação e 36 ao participar do grupo. Luna ingressou 

na UFOP em 2016 no curso de História, é branca, não estudou em escola pública e não fez uso 

da política de assistência estudantil. À época da ocupação estava com 25 anos e 28 quando 

realizamos o grupo. Thayná é uma estudante negra, do curso de História. Ela ingressou na 

UFOP em 2015, estudou em escola pública e fez uso da política de assistência estudantil na 

universidade. À época da ocupação estava com 19 anos e 22 ao participar do grupo. João é 

estudante do curso de serviço social e ingressou na UFOP em 2016. Ele é negro, estudou em 

escola pública e fez uso da assistência estudantil na universidade. À época da ocupação estava 

com 19 anos e 23 ao participar do grupo. Antônio é estudante do curso de Jornalismo, ingressou 

na UFOP também em 2016. Ele é branco, estudou em escola pública e fez uso da política de 

assistência estudantil. Na ocupação tinha 18 anos e 22 ao participar do grupo. 

 Para o incentivo à produção de relatos, visando o compartilhamento de experiências e 

atentos aos objetivos da pesquisa, foi elaborado um roteiro de questões (ANEXO B) para 

aplicação flexível, de forma a servir como guia e não como engessador da expressão do grupo.  

 

1.1.3 Sujeito e relato de si 

 

Ao tratarmos da metodologia demos indicações sobre a noção de sujeito que orienta essa 

pesquisa. Aprofundaremos agora essa noção a partir das teorizações de Judith Butler (2017a) a 

fim de indicar alguns elementos que embasam nossas análises sobre as experiências na 

ocupação estudantil da UFOP relatadas nessa pesquisa.  

No livro Relatar a si mesmo: crítica da violência ética, Butler (2017a) reflete sobre a 

possibilidade do ser humano fazer um relato completo e unívoco sobre si mesmo e em que 

condições o sujeito se mobiliza para realizar esse relato. Ela afirma que o relato de si somente 

se constrói a partir da interpelação de um outro. Daí já se coloca a dimensão da impossibilidade 

 
8 Esse aplicativo foi adotado para as práticas acadêmicas durante a suspensão das atividades presencias, sendo 
assim de fácil acesso e manuseio pelos participantes. 
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desse relato se dar sempre da mesma forma, já que o relato que construo sobre mim será 

diferente dependendo de quem me interpela. Outro limite à possibilidade de construir uma 

história sobre si mesmo livre de contradições está na própria noção de como se constituem os 

sujeitos. Com a influência da concepção de sujeito psicanalítico, Butler aponta para a opacidade 

de todo ser humano em relação a si próprio, o que coloca limites à possibilidade de 

reconhecimento seja por ele próprio ou pelo outro. 

A descoberta do inconsciente por Freud foi, junto de outros movimentos teóricos 

importantes na segunda metade do século XX, fundamental para a descentração do sujeito 

cartesiano (HALL, 2006). Essa opacidade do sujeito para si próprio coloca para o sujeito a 

impossibilidade de conhecer-se em totalidade e o destitui da posição de sujeito da razão ou da 

consciência.  Essa noção de sujeito, então, é concebida em oposição à concepção do sujeito do 

Iluminismo, compreendido como o sujeito da consciência, autocentrado, autônomo. O sujeito 

da razão é pensado como idêntico a si mesmo, unificado, a partir da ideia de um núcleo interior 

que permanece o mesmo em essência ao longo tempo, com uma identidade fixa e estável 

(HALL, 2006).  

Butler (2017a) concorda com elementos da noção do sujeito de Freud quando ele aponta 

a impossibilidade de autoconhecimento completo, já que muitos dos nossos comportamentos, 

sentimentos e desejos são inconscientes. Porém, ao contrário da conclusão a que muitos teóricos 

chegam de que isso culminaria na impossibilidade do sujeito se responsabilizar por completo 

por seus atos, o que significaria um fracasso ético, na visão de Butler essa “opacidade do eu 

para si mesmo”, a impossibilidade de recontar uma história completa sobre si mesmo, seria 

justamente o que possibilita o surgimento de outra ética que vincula o eu à linguagem e ao tu 

de maneira mais profunda, na medida em que esse fracasso desperta para um horizonte ético 

que é diferente da noção de uma narrativa unívoca, plena e satisfatória.  

O sujeito marcado pela dimensão do inconsciente precisa lidar, então, com uma 

opacidade em relação a si próprio e ao outro (BUTLER, 2017a). Isso é importante para a 

pesquisa, pois desses sujeitos, assim pensados, não esperaremos um relato unívoco sobre si 

mesmos e de suas experiências na ocupação estudantil na UFOP. Entretanto, com isso queremos 

afirmar juntamente com Butler, que “o propósito aqui não é celebrar certa noção de incoerência, 

mas apenas destacar que nossa ‘incoerência’ define o modo como somos constituídos na 

relacionalidade: implicados, obrigados, derivados, sustentados por um mundo social além de 

nós e anterior a nós” (BUTLER, 2017a, p. 87). 

Ao ser interpelado por outro, que lhe questiona sobre quem é ou que fez, o sujeito passa 

a fornecer um relato de si mesmo, mas é nesse momento despossuído por essas relações que o 
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constituíram e que o cercam. Assim, é impossível que possa remontar os processos de sua 

própria determinação. O relato de si para um outro só pode existir dentro de um contexto que 

fornecerá a cena para o reconhecimento, ou seja, ao se narrar, o sujeito o faz para um outro que 

só poderá compreendê-lo dentro de certo conjunto de regras sociais que irão determinar o 

inteligível, o reconhecível. Nesse sentido, para Butler (2017a) esse relato pode tanto consolidar, 

como contestar esse regime de verdade, na linguagem foucaultiana apontada pela autora citada, 

que se apresenta como norma para a inteligibilidade. 

Butler (2016) aponta para a impossibilidade tanto de se abdicar dos universais quanto 

deles se manterem no tempo. O universal produzido se configura como uma moral, como um 

regime de verdade. Ela aponta a violência ética que é cometida quando o universal anacrônico 

oprime outras formas de experiência que não cabem em suas normas, o diferente. Dessa forma, 

o éthos coletivo torna-se violento quando experiências e sujeitos não podem ser reconhecidos, 

mas o universal continua a valer, de maneira anacrônica, mesmo quando já não dá conta das 

representações da realidade. Nessa lógica de apagamento das experiências que não podem ser 

representadas no éthos coletivo de uma determinada época ou sociedade, qual a possibilidade 

de existência da diferença? Como as diferenças humanas podem viver livres da violência ética? 

Que experiências são sistematicamente silenciadas? Essas questões podem ajudar a pensar 

perspectivas de uma educação democrática e participativa pois, tanto a questão do 

reconhecimento da diferença, como do enfrentamento da violência ética, importam para pensar 

o exercício da liberdade e da participação.  

Butler afirma que o caminho para a possibilidade de reconhecimento é a abertura ética 

para a percepção da nossa própria opacidade e para a imperativa presença do tu. Assim, o ideal 

seria uma dinamização do universal, a fim de que ele possa ser permeado pelas experiências 

diferentes dos seres humanos concretos em suas experiências de perceber o mundo e de se 

perceberem nele. Essas experiências concretas que podem contestar os regimes de verdade 

postos no universal são a possibilidade de reconfiguração do universal, do éthos. A 

permeabilidade do universal no encontro com a diferença seria, portanto, a possibilidade de um 

éthos coletivo não violento. Isso não significa a possibilidade de reconhecimento total seja do 

outro ou de si mesmo, mas sim a possibilidade do reconhecimento justamente da nossa própria 

opacidade e de que ela não representa o fim do sujeito. Ela propõe, então, não uma unidade mas 

sim uma coalizão aberta, uma assembleia que permita múltiplas convergências, sem obediência 

a um telos normativo e definidor (BUTLER, 2016). 

A ética do encontro com o outro, como propõe Butler (2017a), permite a expansão da 

subjetividade, o alargamento das fronteiras das representações. Esse horizonte ético guiou o 
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contato com os participantes da pesquisa e as análises das narrativas. Ao buscar conhecer os 

sujeitos e suas vivências na ocupação estudantil, procuramos nos atentar ao risco de infligir 

uma violência ética a esses sujeitos quando tentamos enquadrá-los em universais absolutos, 

conformados dentro de determinadas características, na tentativa de apanhar sua totalidade ou 

identidade. Nessa perspectiva, portanto, realizamos um exercício de análise a partir do que se 

produziu no campo, tentando não enquadrar o  acontecimento das ocupações estudantis em 

esquemas pré-estabelecidos. 

 

   1.1.3.1 A performatividade  
Quando agimos e falamos, não só nos revelamos, mas também agimos sobre os esquemas de 

inteligibilidade que determinam quem será o ser que fala, sujeitando-os à ruptura ou à revisão, 
consolidando suas normas ou contestando sua hegemonia” (BUTLER, 2017a, p. 167). 

 

O conceito de performatividade, no contexto dos estudos de Butler (2016, 2018), embasará 

nossas análises sobre os efeitos produzidos pela experiência da ocupação estudantil a partir dos 

relatos construídos nessa pesquisa. Tal conceito auxilia a compreender como os sujeitos se 

relacionam com as normas socialmente dispostas, reafirmando-as, deslocando-as ou 

contestando-as, e como esses movimentos produzem o próprio sujeito, conformando-se ao que 

é hegemônico ou criando formas de ser diferentes do que está socialmente colocado. Dessa 

forma, o conceito de performatividade ancora-se numa perspectiva não naturalista ou 

essencialista da formação das identidades, buscando mostrar que o que percebemos enquanto 

realidade objetiva, e também aquilo que nos constitui como sujeitos, é criado de forma contínua 

e cotidiana pela reiteração de atos que performaticamente constroem essas realidades. 

Ao trabalhar o conceito de performatividade, Butler (2016) retoma a leitura de Derrida 

(1991) sobre o trabalho How to do things with words do linguista John Austin. Na análise que 

realiza sobre o uso do termo performatividade em diferentes campos, Miriam Leite (2014) 

aponta que “Butler atribui ao performativo a ambivalência que havia sido proposta por Austin 

e radicalizada por Derrida: os enunciados/atos performativos também constituem a realidade 

que, em perspectivas representacionistas da linguagem, entende-se que apenas descreveriam” 

(LEITE, 2014, p. 149). No campo da linguagem, os enunciados performativos são aqueles que 

produzem o efeito que enunciam. Essa capacidade de gerar efeitos na realidade é possível 

somente a partir de repetições desse ato de linguagem e de sua relação com o contexto externo, 

que pode tanto permiti-lo quanto torná-lo sem efeito.  

Em sua leitura da referida obra de Austin, Derrida (1991) interpreta que todos os atos de 

linguagem são performativos, já que a “felicidade” do ato de linguagem, ou seja, sua capacidade 
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de produção daquilo que enuncia, depende de sucessivas repetições para que seu sentido se 

estabeleça, assim como do contexto em que se dá. Derrida aponta para “a abertura e a 

imprevisibilidade dos contextos que definiriam (ou não) a felicidade ou a infelicidade dos 

enunciados performativos” (LEITE, 2014, p. 151), mostrando que esse contexto é ele próprio 

performativo.  
É preciso, como se vê, que minha “comunicação escrita” permaneça legível, apesar 
do absoluto desaparecimento de todo destinatário determinado em geral, para que 
tenha sua função de escrita, isto é, sua legibilidade. É preciso que seja repetível – 
iterável – na ausência absoluta do destinatário ou do conjunto empiricamente 
determinável dos destinatários. Essa iterabilidade (iter, derechef, viria de itara, outro 
em sânscrito, e tudo o que segue pode ser lido como a exploração da lógica que liga a 
repetição à alteridade) estrutura a marca da própria escrita (DERRIDA, 1991, p. 19). 

Conforme explicita Leite (2014), “a conceituação de ‘iteração’ proposta por Derrida se 

distingue da noção dicionarizada de ‘repetição’ exatamente por conter a possibilidade de 

deslocamento do sentido que se supõe repetir” (LEITE, 2014, p. 155). Através da 

performatividade, portanto, estabilizamos e desestabilizamos sentidos. As iterações, entendidas 

conforme Derrida (1991), são repetições do sentido que permitem essa estabilização, que, 

entretanto, nunca é total, fechada ou imutável. O conceito de iteração envolve, portanto, a 

repetição na sua relação com a identidade e a diferença, não se tratando de simples repetição 

do idêntico. Inspirado em Derrida, Hall afirma que as palavras “sempre carregam ecos de outros 

significados que elas colocam em movimento, apesar de nossos melhores esforços para cerrar 

o significado” (HALL, 2006, p. 41). Cabe lembrar, citando Leite (2014), que “Derrida opõe 

disseminação a polissemia: enquanto polissemia se remete ao reconhecimento dos múltiplos 

significados que um significante pode assumir, a perspectiva da disseminação enfatiza a 

impossibilidade de fechamento de sentido” (LEITE, 2014, p. 144). 

Inicialmente, Butler (2016) trabalha com o conceito de performatividade para pensar a 

construção das identidades de gênero. O caráter performativo do gênero pode ser observado nas 

vivências do cotidiano: embora desde o nascimento nossos corpos sejam cercados de 

expectativas sociais, cada pessoa vivencia seu corpo, sua sexualidade e suas relações de forma 

própria, colocando em xeque a matriz hegemônica que fixou a própria noção de sexo biológico. 

De forma radical, a filósofa não procura realizar uma nova interpretação das formas como o 

sexo biológico se associa às experiências de gênero. Ela busca mostrar, ao contrário, que o 

gênero “é o meio discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza sexuada’ ou ‘um sexo natural’ é 

produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’, anterior à cultura, uma superfície 

politicamente neutra sobre a qual age a cultura” (BUTLER, 2016, p. 27).  Ela recusa, dessa 

forma, qualquer ideia de natureza pré-discursiva que seria de alguma forma reprimida pelas 

normas sociais.  
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 O fato de a realidade do gênero ser criada mediante performatividades sociais 

contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial e de masculinidade ou 
feminilidade verdadeiras ou permanentes também são construídas, como parte da 
estratégia que oculta o caráter performativo do gênero e as possibilidades 
performativas de proliferação das configurações de gênero fora das estruturas 
restritivas de dominação masculinista e da heterossexualidade compulsória 
(BUTLER, 2016, p. 244). 

O caráter não natural ou essencial das identidades de gênero, levam Butler (2016) a uma 

crítica do uso político das identidades como elos articuladores das lutas sociais, pois, de acordo 

com ela, a formação dos universais que compreendem determinada identidade se dá pela 

exclusão de experiências e corpos que esse universal não consegue abarcar. Ela enfatiza a 

importância dos grupos e da representatividade nas disputas políticas e admite a impossibilidade 

de uma existência livre das representações. Mas o que Butler (2016) propõe é uma 

reconfiguração a partir de dentro do sistema, pois através da performatividade abre-se a 

possibilidade de outras configurações não só de gêneros, mas da própria política. No  caso do 

gênero, por exemplo, o reconhecimento de que nossas vivências não são naturais, mas sim 

construções sociais das quais participamos ativamente, permite uma abertura nos significados 

da categoria “mulheres” que possibilita o engajamento às lutas feministas de pessoas e grupos 

que também estão subjugados dentro da lógica da opressão machista e heteronormativa. Para 

ela, quando a busca por uma identidade se torna o objetivo, ou mesmo o meio da ação política, 

invariavelmente essa identidade estará funcionando como um ideal normativo. Isso significa 

que existem “noções culturalmente inteligíveis de identidade”, sendo que “certos tipos de 

identidade não podem existir na matriz da heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2016, 

p. 43). Entretanto, aponta Butler, 
sua persistência e proliferação criam oportunidades críticas de expor os limites 
reguladores desse campo de inteligibilidade e, consequentemente, de disseminar, nos 
próprios termos dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e subversivas de 
desordem do gênero (BUTLER, 2016, p. 44). 

Como destaca Safatle (2017), os estudos de Butler sobre gênero trazem consigo a 

potencialidade de “uma teoria positiva da ação política, teoria que procura entender a maneira 

com que sujeitos lidam com normas, subvertem tais normas, encontram espaços de 

singularidade produzindo novas normas” (SAFATLE, 2017, p. 174). Ele destaca que Butler 

(2016) aponta para consequências éticas e políticas importantes de uma compreensão que 

subverta uma ideia de identidade compreendida como um tipo de posse, configurada como uma 

soma de predicados. Como afirma Butler: 
Sermos desfeitos pelo outro é uma necessidade primária, uma angústia, sem dúvida, 
mas também uma oportunidade de sermos interpelados, reivindicados, vinculados ao 
que não somos, mas também de sermos movidos, impelidos a agir, interpelarmos a 
nós mesmos em outro lugar e, assim, abandonarmos o “eu” autossuficiente como um 
tipo de posse (BUTLER, 2018, p. 171). 
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Para Safatle (2017), a forma como somos produzidos hoje, como indivíduos autônomos, 

se configura mais como um aprisionamento do que como uma liberdade (de formas de ser, de 

se expressar). Ele explica que a noção de autonomia, na forma como é concebida hoje, está 

mais relacionada à sujeição, à servidão, do que à liberdade, pois a ideia de ser governado pela 

própria lei, que embasa a noção de autonomia do indivíduo, na realidade nos paralisa. Isso se 

dá porque apesar de sermos também formados pelo que é exterior a nós, pelo que não 

controlamos, o indivíduo produzido por essa noção de autonomia, ao deparar-se com essas 

determinações exteriores, sente-se desestruturado, despossuído. Baseado em Butler e Foucault, 

ele afirma então a necessidade de abandono desse tipo de sujeito, formado como indivíduo 

idêntico a si mesmo, numa noção predicativa de identidade:  
Pensar sujeitos a partir de sua predicabilidade é pensá-los a partir de relações de 
possessão [...] Um predicado é algo que possuo, que é expressão do que faz parte das 
condições que estabelecem o campo da minha propriedade. Por isso, ao definir a 
predicação como modo privilegiado de reconhecimento, eleva-se a possessão a um 
modo naturalizado de relação (SAFATLE, 2016, p. 23). 

O eu constituído como a posse de determinados predicados, que vejo em mim e espero 

que o outro reconheça, estabelece relações em que indivíduos negociam necessidades e 

interesses particulares, sem na realidade existir uma relação. Pois, para Safatle (2016), toda 

relação realmente intersubjetiva estabelece-se com esse atravessamento do que é exterior, do 

que não controlo, e que, no entanto, me constitui. O que ele aponta, no entanto, é que ser 

constituído por normas que são exteriores ao sujeito, heterônomas portanto, não deveria ter 

sobre nós esse efeito desestruturador e paralisante. Ao contrário: para ele nem tudo que é 

heterônomo é signo de uma forma de sujeição, e talvez a verdadeira liberdade venha da 

aceitação de tal condição e da abertura ao que não é idêntico a nós mesmos (SAFATLE, 2016).   

Butler (2019b) realiza uma releitura da ideia de melancolia de Freud, para pensá-la como 

um dispositivo de constituição da vida psíquica pelo poder. O sujeito do desejo, sujeito cindido, 

vê no objeto de desejo algo de si que se encontra fora, e vivencia essa falta como algo 

desestruturador. Como vivência individualizada, essa desestruturação é paralisadora da ação, 

pois faz com que eu volte contra si mesmo em autoacusação. Na melancolia o eu passa a se 

acusar pela própria vulnerabilidade. Mas, como analisa Safatle (2017), Butler enxerga uma 

potência nessa desestruturação, pois, mais que reconhecer uma natureza relacional do ser 

humano, “é a consciência de uma vulnerabilidade estrutural própria à nossa condição que pode 

fundar aquilo que Derrida chamou de ‘heteronomia sem sujeição’” (SAFATLE, 2017, p. 193). 

Portanto, reconhecer nossa vulnerabilidade estrutural é uma forma de libertação dos processos 

de sujeição, uma saída diferente da melancolia (BUTLER, 2019b). 
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A compreensão sobre a performatividade de gênero é importante nessa pesquisa, pois 

tal conceito, inicialmente formulado na argumentação de Butler (2016) sobre as formas de 

experiência de gênero, compreende uma crítica das políticas identitárias que foi embasando 

reflexões sobre outras categorias de análise. Leite (2017a) propõe a extensão da teoria da 

performatividade de Butler (2016) para a possibilidade de compreensão da categoria juventude, 

se distanciando da noção de identidade como categoria ontológica, enquanto essência 

substantiva passível de conhecimento, em favor da noção de processos performativos:  
Distanciamo-nos da noção de identidade, pela essência substantiva que entendemos 
poder supor, e propomos que processos performativos semelhantes aos descritos por 
Butler relativamente à construção dos sentidos atribuídos ao gênero são responsáveis 
pela identificação/construção social da juventude. Desse modo, suas qualificações e 
mesmo sua proposição enquanto categoria social resultariam de inúmeros e ubíquos 
eventos de enunciação da sua existência e conformação (LEITE, 2017a, p. 27). 

Soma-se a isto uma formulação recente da compreensão do que Butler (2018) chamou 

de formas coletivas de performatividade quando analisa as manifestações sociais que, para além 

das demandas que formulam em suas reivindicações, constituem em si uma forma de 

transformação dos espaços no cotidiano, impondo, com a presença dos corpos, a visibilidade 

para as contestações que realizam. Além disso, o conceito de performatividade é a chave para 

a compreensão da noção de violência ética e democracia que adotamos aqui. 

No caso dessa pesquisa, interessa-nos compreender o que está sendo posto em questão 

nas ocupações estudantis nas demandas que esses sujeitos articulam e nas formas que realizam 

essas contestações. Qual a possibilidade de existência desses sujeitos que reivindicam o direito 

de acesso e permanência na educação superior diante desse contexto de educação 

mercantilizada? Como continuar a afirmar sua existência diante um projeto liberal em franca 

ascensão, que ataca de forma dramática as ciências humanas, as quais em grande medida 

produziram esses mesmos estudantes? Veremos mais adiante em nossas análises que, pelas 

forças que mobilizam e pelos tensionamentos de poder que provocam, as ocupações estudantis 

podem configurar-se como formas de performatividade coletivas (BUTLER, 2018) que inserem 

outras possibilidades de articulação e luta política no atual contexto da democracia brasileira. 

 

   1.1.3.2  Notas sobre discurso e poder 
 

“Eu fui participando... fui gostando, porque você vê que você cresce dentro de um movimento desse... 
Você vê que a gente tem força... Não é o governo... Não são só eles que tem o poder... quando a gente se 

une a gente se fortalece” (Helena, grupo de discussão).  
 

Esse relato parece aproximar-se da noção de poder de Foucault (2004), já que para ele o 

poder não deve ser compreendido somente a partir da ideia de um poder central que exerce 
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força sobre a população, mas sim como algo que está disperso nas relações pessoais e é nelas 

constantemente reproduzido.    

Como referência importante nos textos analisados de Judith Butler (2016; 2017a; 

2019b), tomaremos algumas teorizações de Michel Foucault a partir da leitura dessa autora e 

dos textos A ordem do discurso e O sujeito e o poder. Nesses trabalhos, Foucault (2004; 2014) 

discorre sobre a relação entre discurso e poder e sobre os processos de subjetivação produzidos 

a partir dessa relação. Butler (2017a; 2019b) baseia-se em Foucault para pensar essa produção 

de subjetividades. Esse referencial teórico é importante para nossas reflexões, pois, como 

veremos nos capítulos seguintes, os relatos estudantis nessa pesquisa apresentam muitos 

aspectos da experiência da ocupação estudantil que se relacionam às formas como essas(es) 

estudantes produzem mudanças práticas no cotidiano da universidade ao mesmo tempo em que 

modificam a si mesmos.  

A teoria do discurso de Michel Foucault mostra que o poder opera através do discurso: 
Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 
2004, p. 8-9). 

Para o filósofo, o discurso não é apenas a expressão das ideologias e do poder 

dominantes, mas é, sobretudo, o objeto de desejo das forças em disputa no campo social: 
Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto 
não há nada de espantoso, visto que o discurso _ como a psicanálise nos mostrou _ 
não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que 
é o objeto do desejo; e visto que _ isto a história não cessa de nos ensinar _ o discurso 
não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 
aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar 
(FOUCAULT, 2004, p. 10). 

Em sua aula inaugural no Collège de France, em 1970, transcrita no livro A ordem 

discurso, ele apresentou sua teoria sobre como o poder se articula no discurso por meio de 

“procedimentos de controle e de delimitação” (FOUCAULT, 2004, p. 21) que realizam 

coerções do discurso em três âmbitos: 1) os sistemas de exclusão, que agem externamente ao 

discurso, limitando os seus poderes; 2) os sistemas de controle e delimitação que são internos 

ao discurso e agem em sua classificação, ordenação e distribuição, dominando a sua “aparição 

aleatória” (FOUCAULT, 2004, p. 37); e, por fim, 3) procedimentos de sujeição do discurso, 

aqueles “que selecionam os sujeitos que falam” (FOUCAULT, 2004, p. 37). Sobre esses 

procedimentos de sujeição do discurso, Foucault escreve que se trata 
de impor aos indivíduos que os pronunciam certo número de regras e assim de não 
permitir que todo mundo tenha acesso a eles. Refração, desta vez, dos sujeitos que 
falam; ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou 
se não for, de início, qualificado para fazê-lo (FOUCAULT, 2004, p. 36-37). 
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Na concepção foucaultiana, portanto, o discurso é via na qual o poder se articula e é 

disseminado. Ele é a forma como o poder nos atravessa e se expressa cotidianamente. O 

discurso, nessa perspectiva, não é entendido como uma formulação consciente que expressa e 

revela uma verdade sobre o sujeito que o elabora de forma autônoma e voluntária. O discurso 

tem uma história e deve ser compreendido não pela busca de uma concordância interna ao 

próprio enunciado, ou buscando-se revelar o que o autor “quis dizer”,  mas sim em relação ao 

que está localizado externamente a ele, às forças que tanto permitem seu surgimento, como 

também o enquadram dentro de certo campo. Essa relação entre discurso e poder é importante 

para a compreensão da potencialidade das narrativas estudantis sobre o movimento de ocupação 

e para a nossa análise desses relatos, pois não tomaremos esses discursos como reprodução fiel 

dos acontecimentos, nem como reveladores de alguma verdade íntima ou da essência dos 

indivíduos, mas sim como articulações possíveis no contexto histórico em que se dão e em 

relação (de oposição, de aceitação, de negociação) com as normas e regimes de verdade 

existentes. 

Para Foucault (2014), o sujeito não é causa do discurso, ou seja, aquele que o elabora 

de forma consciente para expressar algo que individualmente pensou. O sujeito é antes efeito 

do discurso. O poder, para Foucault, não é repressivo, mas produtivo. Ele produz os sujeitos 

sobre os quais opera, transita por eles ao mesmo tempo que os constitui. A noção de poder 

foucaultiana, portanto, implica nas formas como nos tornamos sujeitos. O poder disciplinar, 

cotidianamente exercido, classifica os sujeitos e os insere em determinados regimes de verdade. 

Nesse sentido, tornar-se sujeito é uma operação que se realiza dentro de determinadas relações 

de poder. É nesse assujeitamento que o sujeito se constitui. 
Essa forma de poder se exerce sobre a vida cotidiana imediata, que classifica os 
indivíduos em categorias, designa-os por sua individualidade própria, liga-os à sua 
identidade, impõe-lhes uma lei de verdade que lhes é necessário reconhecer e que os 
outros devem reconhecer nele. É uma forma de poder que transforma os indivíduos 
em sujeitos. Há dois sentidos para a palavra “sujeito”: sujeito submisso ao outro pelo 
controle e pela dependência, e sujeito ligado à sua própria identidade pela consciência 
ou pelo conhecimento de si. Nos dois casos, essa palavra sugere uma forma de poder 
que subjuga e submete. De maneira geral, pode-se dizer que há três tipos de lutas: as 
que se opõem às formas de dominação (étnicas, sociais e religiosas); as que denunciam 
as formas de exploração que separam o indivíduo do que ele produz; e as que 
combatem tudo o que liga o indivíduo a ele mesmo e garante, assim, sua submissão 
aos outros (lutas contra a submissão, contra as formas de subjetividade e de 
submissão) (FOUCAULT,  2014, p. 123). 

Foucault (2014) afirma que a luta que prevalece hoje é a que se rebela contra as formas 

de sujeição. Ele explica que isso se dá pelo advento da estrutura política do Estado, uma forma 

de poder totalizante e individualizante ao mesmo tempo. Como poder totalizante, o Estado 

preocupa-se com o todo e não com os indivíduos, embora Foucault alerte que esse “todo” é na 
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realidade “uma classe ou [...] um grupo de cidadãos escolhidos” (FOUCAULT, 2014, p. 124). 

Mas o filósofo analisa que o Estado é ao mesmo tempo individualizante, integrando uma antiga 

tecnologia de poder que ele chama de poder pastoral. Originário nas instituições cristãs, o poder 

pastoral orienta-se para a salvação em outra vida (opondo-se ao poder político), é voluntário 

(em oposição ao poder soberano), é individualizante (em oposição ao poder jurídico) e 

relaciona-se à produção da verdade do próprio indivíduo (Foucault, 2014). Embora o poder 

pastoral tenha ao longo dos anos perdido a sua eficácia enquanto uma institucionalização 

eclesiástica, a sua função se expandiu. Com o advento do Estado moderno, no século XVIII, 

esse poder individualizante se exerce de outras formas: para ser integrado ao Estado, o 

indivíduo precisa se comportar de acordo com certas normas, precisa submeter-se a 

determinados modelos. Mas Foucault (2014) busca analisar o poder por meio das resistências 

que se opõem a ele: “porque, se é verdade que, no cerne das relações de poder e como condição 

permanente de sua existência, há uma ‘insubmissão’ e liberdades essencialmente renitentes, 

não há relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem reviravolta eventual” 

(Foucault, 2014, p. 138).  

Conforme Gallo (2017), é necessário acoplar a essa concepção de sujeito submetido e 

assujeitado a noção também foucaultiana de “si mesmo”. Por “si mesmo” Foucault refere-se às 

relações que os sujeitos estabelecem consigo mesmos no exercício de suas ações. É nessa 

relação consigo mesmo que é possível produzir mais do que efeitos de  submissão ou de reação. 

“É aí que o sujeito se constitui como si mesmo e pode, sem negar as condições nas quais está 

inserido, tomar sua vida em suas mãos para construí-la. É na relação consigo mesmo que a 

criação é possível, por isso abre-se aí a possibilidade de uma ‘estética da existência’” (GALLO, 

2017, p. 317). Referenciando um artigo francês de Jean-Pierre Audureau sobre o pensamento 

de Foucault na área da educação, Gallo (2007) diz sobre a dupla possibilidade de abordar o 

sujeito: como “assujeitamento (o sujeito subjetivado pelas forças do poder) e [como] 

subjetivação (o sujeito em ação sobre si mesmo, criando a si mesmo a partir das condições 

postas)” (GALLO, 2017, p. 317). Dessa forma, dentro das relações de poder e das condições 

postas, o sujeito pode, na relação com estas, estabelecer essa “estética da existência” consigo 

mesmo. Ao negar as formas de assujeitamento, o sujeito constitui sua própria subjetividade. Do 

interior das relações de poder e ao mesmo tempo em que vive os efeitos dos processos de 

sujeição, o sujeito cria a si mesmo em processos de subjetivação. Nos forjamos e somos forjados 

dentro das relações de poder, na materialidade da história (GALLO, 2017).  

Como analisa Butler (2017a), Foucault irá pensar os processos de formação do sujeito 

em relação aos regimes de verdade ou à racionalidade que o formou e com a qual negocia. Ao 
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pensar sobre as questões relativas à reflexividade do sujeito, Foucault questiona como o sujeito 

pode aplicar a racionalidade a si mesmo, racionalidade esta que também o formou, e afirma que 

essa ação reflexiva sempre terá um preço a ser pago. Esse preço é tudo aquilo que o discurso 

não consegue alcançar. Nas palavras de Butler: “o sujeito só será reconhecível para si mesmo 

nos termos de uma dada racionalidade, historicamente condicionada, deixando aberta e sem 

análise a questão de que outros caminhos poderiam ter existido ou poderão ainda existir no 

decorrer da história” (BUTLER, 2017a, p. 153). 
Como forma de poder, a sujeição é paradoxal. Uma das formas familiares e 
angustiantes como se manifesta o poder está no fato de sermos dominados por um 
poder externo a nós. Descobrir, no entanto, que o que “nós” somos, que nossa própria 
formação como sujeitos, de algum modo depende desse mesmo poder é outro fato 
bem diferente. Estamos acostumados a pensar no poder como algo que pressiona o 
sujeito de fora, que subordina, submete e relega a uma ordem inferior. Essa é 
certamente uma descrição justa de parte do que faz o poder. Mas, consoante Foucault, 
se entendemos o poder também como algo que forma o sujeito, que determina a 
própria condição de sua existência e a trajetória de seu desejo, o poder não é apenas 
aquilo a que nos opomos, mas também, e de modo bem marcado, aquilo de que 
dependemos para existir e que abrigamos e preservamos nos seres que somos 
(BUTLER, 2019b, p. 9-10). 

Butler (2011) aponta a indissociável relação entre discurso e poder ao afirmar que a 

capacidade de reconhecimento de nossas existências depende da possibilidade de conformação 

na rede discursiva: 
A estrutura do discurso é importante para a compreensão de como a autoridade moral 
é introduzida e sustentada se concordarmos com o fato de que o discurso está presente 
não apenas quando nos reportamos ao Outro, mas que, de alguma forma, passamos a 
existir no momento em que o discurso nos alcança, e que algo de nossa existência se 
prova precária quando esse discurso falha em nos convencer (BUTLER, 2011, p. 15). 

Para a autora, o contato com o outro, em sua dimensão de alteridade, nos desperta para 

a dimensão ética das relações humanas, estando em jogo uma rede discursiva que pode atuar 

tanto na formatação de quem é esse outro, a partir de construções teóricas localizadas 

externamente a ele, quanto na sua aniquilação quando sua identidade escapa ou está excluída 

dos discursos hegemônicos (BUTLER, 2011). O discurso hegemônico se constitui e se mantém 

produzindo e posicionando na condição de outro, de diferente, o que não cabe no que se 

configurou como norma, como normal. Os discursos contra hegemônicos agem no sentido de 

desestabilizar estruturas de poder, configurando-se como potência e ameaçando o regime de 

autorização discursiva, no qual apenas algumas vozes estão legitimadas a falar enquanto as 

outras sofrem sistematicamente as tentativas de silenciamento no sistema de poder que força 

pela existência somente do discurso hegemônico.  

Se expressar-se, e se ver expressado no discurso, é o mesmo que afirmar a sua existência, 

como um apelo frente às tentativas de aniquilação pelo que se firmou como norma, podemos 

pensar que as ocupações, para além das bandeiras de luta que apresentam, representam uma 
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forma de tomada da palavra, de rompimento da violência ética, concebida por Butler (2016) 

como aquela violência que silencia a diferença na manutenção do éthos coletivo normatizado. 

Ao ocuparem as instituições de ensino numa reivindicação pelo direito à educação, esses 

estudantes colocam-se em visibilidade diante de um contexto de educação mercantilizada, em 

que parece não haver lugar para sua existência. 

Segundo McLaren (2017) parte da crítica a Foucault formula-se na afirmação de que 

sua teoria não fornece um arcabouço que possibilite uma política de libertação ou 

emancipatória, pois executar transformações na realidade em busca por justiça social depende 

de noções normativas como as de direito, justiça e verdade. Concordamos com a autora quando 

ela diz que “os críticos interpretaram mal a suspeição que ele [Foucault] tinha das normas, bem 

como sua noção do poder como um tipo de relativismo que leva ao niilismo ou ao quietismo” 

(MCLAREN, 2017, p. 353). Nas palavras de Foucault: 
É sempre perigoso o poder que um homem exerce sobre o outro. Não digo que o 
poder, por natureza, seja um mal; digo que o poder, por seus mecanismos, é 
interminável (o que não significa que ele seja todo-poderoso, muito pelo contrário). 
Para limitá-lo, as regras jamais são suficientemente rigorosas; para desapropriá-lo de 
todas as ocasiões de que ele se apodera, jamais os princípios universais serão 
suficientemente severos. Ao poder, é preciso sempre opor leis intransponíveis e 
direitos sem restrições (FOUCAULT, 2017, p. 79). 

Pelo exposto, podemos resumir que as análises dos relatos que compõem a pesquisa 

levaram em consideração que: a) existe uma opacidade do sujeito em relação a si próprio, 

decorrendo daí a impossibilidade de formularmos um relato sobre nós mesmos de forma 

completa e unívoca; b) o relato de si somente se constrói a partir da interpelação de um outro, 

decorrendo daí que o relato que o sujeito produz sobre si será diferente dependendo de quem o 

interpela; e c) a narrativa pode abrir espaços tanto de consolidação como de confrontação das 

normas existentes (BUTLER, 2017a). 
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2 LEITURAS DE CONTEXTO 

A pretensa reconstituição de um contexto permanece sempre uma operação performativa e não puramente 
teórica.  

(DERRIDA, 1991, p. 178) 

No esteio de nossa fundamentação teórica, não pretendemos reconstruir de forma 

completa e unívoca o acontecimento das ocupações, tampouco o contexto de sua emergência, 

visto que assumir tal tarefa representaria supor uma narrativa total, imparcial. Entretanto, o 

contexto é fundamental para localizar as falas, compreender as possibilidades de seu surgimento 

e estabelecer o debate com outras pesquisas. Conforme Derrida (1991),   
A  reconstituição de um contexto nunca pode ser perfeita e irrepreensível, embora este 
seja um ideal regulador na ética da leitura, da interpretação ou da discussão. Mas, 
como esse ideal é inacessível [...] a determinação ou a redeterminação, a simples 
lembrança de um contexto não é nunca um gesto neutro, inocente, transparente, 
desinteressado (DERRIDA, 1991, p. 177-178). 

Questionado se a reconstituição de contextos seria então sempre “algo politicamente 

suspeito”, Derrida afirma que “certamente, mas não pode ser mais algo de apolítico ou 

politicamente neutro” (DERRIDA, 1991, p. 178). Para recompor o contexto que leva às 

ocupações estudantis, consideramos importante partir de algumas questões relativas à educação 

superior no Brasil. Em seguida abordamos as principais motivações para as ocupações no 

segundo semestre de 2016: a PEC da Morte, o Projeto de Lei Escola sem Partido e a Reforma 

do Ensino Médio, enfatizando o projeto Escola sem Partido pela relevância que ele representa 

entre as tentativas de intervenção e silenciamento no campo da educação. Após, com o apoio 

de outras pesquisas, apresentamos algumas experiências de ocupações estudantis como forma 

de resistência da classe estudantil. Por fim, passamos a uma contextualização da UFOP e de 

alguns aspectos e diferenças locais.  

A educação superior no Brasil, em sua origem, não se pretendia democrática, com 

acesso amplo e igualitário por toda a população. Ao contrário, a criação das primeiras 

universidades brasileiras se deu sob um ideário de modernização da sociedade, que “concebia 

a universidade como uma instituição necessária para a formação de grupos dirigentes” 

(FONSECA, 2007, p. 163). Nesse espectro, a educação primária era entendida e formulada 

como aquela que serviria ao propósito de “alfabetizar as massas urbanas” (FONSECA, 2007, 

p. 163), enquanto às universidades caberia “formar os setores dirigentes que seriam 

responsáveis pela modernização do país” (FONSECA, 2007, p. 163). A universidade no Brasil, 

portanto, foi uma instituição planejada para uma elite e por muitos anos abrigou essa elite, 

distanciando-se do perfil racial e econômico da população brasileira. À medida que a noção de 
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democracia e igualdade se consolida, o caráter elitista e excludente da universidade passa a ser 

cada vez mais questionado.  

Santos (2004) analisa que a crise de legitimidade por que passa essa instituição hoje será 

superada somente com a sua democratização, o que envolve desde a ampliação do acesso até 

as atividades de extensão e reforma do currículo no sentido de romper o epistemicídio em favor 

de uma ecologia dos saberes. Para Boaventura, “a injustiça social global está [...] intimamente 

ligada à injustiça cognitiva global. A luta pela justiça social global deve, por isso, ser também 

uma luta por justiça cognitiva global” (SANTOS, 2009, p. 31-32). Dessa forma, ele propõe que 

as universidades, a fim de recuperarem a sua legitimidade, deverão atentar-se às suas 

responsabilidades sociais, enfrentando o atual quadro em que a injustiça social aparece na 

realidade institucional aliada à injustiça cognitiva (SANTOS, 2009).   

A percepção da universidade como espaço privilegiado fez crescer na sociedade, nos 

movimentos sociais, a pressão por uma universidade mais diversa e que contemplasse os 

diferentes grupos sociais. Especialmente o movimento negro fez visível o quão branco é o 

público universitário e como isso espelha a desigualdade racial no Brasil. Essa pressão popular 

levou à adoção de uma política de cotas para ingresso em várias universidades, que passou a 

ser de cumprimento obrigatório em todas as instituições de ensino superior federais desde a 

edição da Lei Nº 12.711 (BRASIL, 2012c). A partir de então iniciou-se uma profunda 

transformação dos sujeitos que acessam as universidades públicas brasileiras. A implantação 

das cotas para ingresso no ensino superior federal, como ação afirmativa no sentido de 

promoção da igualdade, em seus recortes raciais, sociais e para pessoas com deficiência, 

representa um marco histórico no Brasil em relação às desigualdades de acesso ao ensino 

superior. Outro marco nessa transformação foi o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (Reuni)9. Com um planejamento de implantação em 

cinco anos, o Reuni (2008-2012) apresentava o objetivo de “criar condições para a ampliação 

do acesso e permanência na educação superior” (BRASIL, 2007) e expressava diretrizes de 

“redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno [e] ampliação de políticas de inclusão e assistência 

estudantil” (BRASIL, 2007). 

O relatório de avaliação da expansão das universidades federais (BRASIL, 2012a) no 

período de 2003 a 2011 aponta um crescimento de aproximadamente 111% na oferta de vagas 

nos cursos de graduação presencial nas Ifes, sendo que entre 2003 e 2007 esse aumento foi de 

 
9 O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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30 mil vagas e entre 2007 e 2011, período de concepção e implementação do Reuni, esse 

aumento foi de cerca de 91.655 vagas (BRASIL, 2012a). Em relação aos recursos destinados 

ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), observa-se um aumento aproximado 

de 300% no período de implementação do Reuni. Observou-se ainda um grande salto no 

número de docentes efetivos com a autorização de 21.786 novas vagas docentes e a consequente 

redução de 64% de docentes substitutos (BRASIL, 2012a). 

Como afirmamos anteriormente, esse avanço foi possível graças à pressão popular, com 

destaque para o movimento negro, que demandava a democratização do ensino superior, a fim 

de contemplar a população pobre, negra e oriunda de escolas públicas. Ao realizar um balanço 

sobre dez anos de implementação da política de cotas, Heringer (2014) afirma que se trata de 

uma política de sucesso, sendo as conquistas no âmbito da educação superior as mais 

expressivas no campo das ações afirmativas no Brasil. Na UFOP, o processo de implantação 

das cotas raciais foi marcado por pressões e resistências e somente se efetivou após a 

obrigatoriedade da lei (RIBEIRO, 2018). Em relação ao acesso da população negra, a política 

de cotas promoveu transformações reais, que, conforme aponta Ribeiro (2018), não podem ser 

explicadas somente pelo aumento no número de vagas no ensino superior nos últimos anos, ou 

pela adoção das cotas sociais sem o recorte racial, já que a mudança expressiva no perfil racial 

dos estudantes do ensino superior foi sentida principalmente a partir da adoção das cotas raciais.  
 

 2.1 A produção da condição precária e suas acelerações 

 
A gente já tava num processo de pensar movimentação de luta, mas naquela época 
era mais contra o Michel Temer, que tinha acabado de virar presidente, e da agenda 
que ele tava impondo, diversas coisas né, Reforma da Previdência, a PEC dos Gastos, 
que foi a principal motivação pras ocupações (Antônio, grupo de discussão). 

 

Para compreendermos o contexto em que se dá a ocupação da UFOP no segundo 

semestre de 2016 é preciso refletir sobre esse cenário mais amplo ao qual o estudante se refere. 

Nesta fala ele respondia à pergunta: como se deu para cada um a tomada de decisão de 

participar da ocupação da UFOP em 2016? O que motivou vocês a participarem? Quem nos 

fornece esse relato é Antônio, um estudante do curso de Jornalismo, que ingressou na UFOP 

em 2016. Ele estudou em escola pública, morou em uma das moradias estudantis da UFOP e 

fez uso da política de assistência estudantil.  
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No final do ano de 2016, no campo da educação, três propostas de lei motivaram a 

resistência estudantil, com o apoio de profissionais da educação: a Reforma do Ensino Médio10, 

hoje já aprovada com alterações após os protestos; a Escola Sem Partido11, apelidada de “lei da 

mordaça” por representar um ataque à autonomia das escolas justificado por um discurso 

fantasioso da existência de um  doutrinamento marxista e de gênero nas escolas; e o Teto dos 

Gastos Públicos12, chamada de “PEC da morte” e “PEC do fim do mundo” essa lei congelou 

por vinte anos a verba pública destinada a áreas essenciais, como saúde e educação. Rafael 

Saddi resume esse contexto afirmando que 
a educação vive um processo dramático de destruição pelas vias do pensamento e das 
práticas neoliberais, privatização, retirada de direitos, precarização das relações de 
trabalho, sobretudo sobre os princípios básicos de autonomia e de liberdade nos 
processos de formação cidadã (SADDI, 2018, p. 827).  

  

Esse contexto de ameaça de perda de direitos sociais e mercantilização da educação 

gerou grande descontentamento popular, fazendo eclodir manifestações em todo o país, com 

destaque para as ocupações das instituições públicas de ensino (GOHN, 2017; GROPPO, 2018). 

Pensando sobre esse ataque aos princípios básicos de autonomia e de liberdade nos processos 

de formação cidadã no âmbito da educação, a que se referiu Saddi (2018), é possível pensar 

também a partir de outras pesquisas (CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016) que as 

ocupações estudantis, articuladas como formas de resistência a esses ataques, podem constituir-

se como parte desse processo de formação democrática e cidadã. 

Os avanços conquistados em relação ao acesso e permanência no ensino superior 

público de que tratamos há pouco, estão ameaçados frente a políticas neoliberais e 

antidemocráticas que crescem no Brasil e já eram sentidas em 2016. Nesse sentido, a luta pela 

educação pública de qualidade para todos, do nível fundamental ao superior, realizada também 

pelos movimentos de ocupação estudantil, envolve tanto reivindicações para avanços no sentido 

de maior igualdade, equidade e qualidade do ensino público, quanto resistência frente a ameaças 

de direitos já conquistados e que se encontram em risco diante de uma visão economicista 

(SOUZA, 2007, 2009, 2017) que ganha espaço e que tem conduzido os debates sobre educação 

no âmbito governamental.  

 
10 Medida Provisória - MP nº 746, de 22 de setembro de 2016, foi aprovada como Lei nº 13.415/2017 alterando a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabelecendo mudanças na estrutura do ensino médio. 
11 O Projeto de Lei - PL 7180/2014 (e mais 10 projetos de lei anexados a ele entre 2015 e 2018) foi substituído 
pelo PL 246/2019, após arquivamento do primeiro decorrido o prazo para sua votação. Em  21 de agosto de 2020 
o STF julgou inconstitucional uma lei estadual de Alagoas que proibia a discussão sobre a temática de gênero nas 
escolas (STF, 2020). Voltaremos a essa questão mais a frente. 
12 Proposta de Emenda Constitucional - PEC 241, depois denominada PEC 55, hoje já consolidada como a Emenda 
Constitucional - EC 95 (AGÊNCIA SENADO, 2016, 2018). 
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Para o sociólogo Jessé de Souza (2007, 2009, 2017), a visão economicista está 

legitimada em nossa sociedade na crença de que os problemas sociais são consequência dos 

problemas econômicos, e suas vias de soluções estão unicamente no progresso possível pelo 

fortalecimento da economia. Nesse sentido, os únicos que estariam autorizados a dizer os 

caminhos para a superação das desigualdades sociais são os intelectuais (sobretudo os 

economistas). Essa visão é construída e atualizada por meio de um discurso que opera na 

desqualificação de direitos sociais que passam a ser tratados na condição de problemas sociais. 

Assim, soluções econômicas são transportadas para outras pastas governamentais, colocando 

em risco a qualidade e a garantia de direitos fundamentais que passam a ser tratados como 

mercadorias. Souza (2007) analisa que para que as desigualdades sociais possam manter-se e 

reafirmar-se cotidianamente é necessário que se criem mecanismos de legitimação dessas 

desigualdades.  

No caso do Brasil, a visão economicista invisibiliza a gênese e a legitimação das 

desigualdades sociais: sua gênese está na escravidão racista perpetrada, em termos históricos, 

até há pouco, e cujo fim não foi seguido de nenhuma política compensatória que pudesse 

minimizar essa desigualdade que é constituinte do Brasil; e a sua legitimação se dá por meio da 

construção discursiva de uma elite que se nomeou na posição de ditar a verdade sobre as 

análises da realidade brasileira (SOUZA, 2007). Para o sociólogo citado, essa elite intelectual 

no Brasil, que tem em Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda seus maiores expoentes, 

construiu uma imagem da sociedade brasileira que serve à manutenção das desigualdades 

sociais: a ideia nacionalmente difundida de que o grande problema do Brasil está ancorado em 

sua história enquanto país fundado na corrupção do Estado, característica lida como 

intransponível. O Estado corrupto e ineficiente seria o motivo pelo atraso econômico que 

impede que todos prosperem. Essa construção discursiva coloca no Estado a culpa de todos os 

males sociais, mascarando o real problema da sociedade brasileira que não é a corrupção, e sim 

a abissal desigualdade. Nessa lógica, o setor privado é visto como mais eficiente e regulado, o 

que justificaria a privatização das empresas públicas (SOUZA, 2017). 

Exemplos de como essa visão economicista tem dominado os debates governamentais 

podem ser encontrados nas justificativas para os sucessivos e profundos cortes nos orçamentos 

destinados às universidades (SALDAÑA, 2019), nas bolsas de pesquisas (COSTA, 2019) e no 

Pnaes13. Esses cortes colocam em grave risco a educação superior pública brasileira, gerando 

 
13 A Portaria 12/2019 da Prace/UFOP suspendeu a concessão de bolsas de assistência estudantil por fluxo contínuo, 
devido ao corte da verba destinada ao Pnaes. Disponível em: 
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um clima geral de apreensão e incerteza em relação a garantia de continuidade de seu 

funcionamento, com autonomia e qualidade. Esse contexto torna especialmente importante a 

reflexão sobre a democratização do ensino superior e as condições para que ela se efetive. O 

Pnaes, que garante a transferência de recursos para a assistência estudantil nas universidades, 

enquanto decreto não transformado em lei e condicionado à existência de verba, sofreu no ano 

de 2019 uma drástica redução, e pode ter a qualquer momento seu repasse cancelado pelo 

Ministério da Educação (MEC), inviabilizando a permanência dos estudantes mais pobres nas 

universidades e institutos federais.  

Preocupa, portanto, essa visão que transforma o direito à educação numa discussão 

sobre gastos do governo. Em setembro de 2017, durante o Fórum Nacional do Ensino Superior 

Particular (FNESP) em São Paulo, a secretária do MEC à época, Maria Helena Guimarães de 

Castro, afirmou que o custeio de ensino superior público no Brasil é insustentável, 

especialmente devido ao alto gasto com a folha de pagamento dos profissionais (MELLO, 

2017). Essa linha de pensamento se mantém na atual gestão MEC associada à bandeira de luta 

contra a “ideologia de gênero”14 e o “marxismo cultural”. Em um evento promovido em 2018 

pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, denominado 

“Cúpula Conservadora das Américas”, o então ministro da Educação, o economista Abraham 

Weintraub, afirmou que “precisamos vencer o marxismo cultural nas universidades”, esse foi o 

único comentário feito por ele sobre o tema da educação durante o evento (DOCA; MAIA, 

2019). Desde então os ataques ao ensino superior se intensificaram com a tentativa de 

desmoralizar essas instituições. O ministro da educação, ao tentar justificar o corte de verbas 

para as universidades, chegou a afirmar que as universidades são espaços de “balbúrdia” 

(AGOSTINE, 2019). 

Esse contexto de mercantilização da educação começava a acelerar ao final de 2016 no 

Brasil. Aquele ano foi marcado pelo golpe jurídico-midiático-parlamentar, que retirou do poder 

a presidenta Dilma Rousseff numa articulação da “elite” brasileira nas instituições políticas, de 

justiça e na mídia (SOUZA, 2017). Esse golpe na democracia brasileira trouxe em seu bojo o 

forte ataque aos direitos sociais, à liberdade e à autonomia. Alguns exemplos são a reforma 

 
https://www.saci2.ufop.br/data/solicitacao/17295_portaria_012_suspensao_novas_avaliacoes.pdf. Acesso em 11 
set. 2019. 
14 Fazendo coro a Prado e Correa (2018) sempre utilizaremos o termo “ideologia de gênero” entre aspas. 
Concordamos com os autores ao assumir uma postura política que não reconhece “o termo como moldura teórica 
ou expressão que deve ser naturalizada. Muito pelo contrário, pensamos que é vital evidenciar que “ideologia de 
gênero” não é nem teoria nem descrição de um fenômeno, mas sim um tropos, um campo de disputa política, uma 
categoria acusatória (PRADO; CORREA, 2018, p. 448). No próximo item aprofundaremos essa discussão. 
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trabalhista, com a ampliação das possibilidades de terceirização e “flexibilização” das leis 

trabalhistas, que trouxe prejuízos profundos para a classe trabalhadora; e a reforma da  

previdência, que recrudesceu as regras para a concessão de aposentadoria e reduziu os valores 

dos benefícios sem atingir os privilégios históricos sustentados pela população em relação, por 

exemplo, às aposentadorias de militares e políticos e às isenções de impostos para grandes 

empresas. 

 Para a filósofa Judith Butler (2018; 2019b), a vulnerabilidade é uma condição humana, 

já que não somos fechados em nós mesmos e sempre dependemos de outros para a nossa 

sobrevivência em algum momento da vida. Para ela, reconhecer essa vulnerabilidade pode ser 

libertador, visto que somos hoje constituídos a partir da noção sujeito autônomo e independente, 

e quando nos deparamos com a vulnerabilidade a vivenciamos como algo desestruturador. Mas 

as formas como são vivenciadas essas vulnerabilidades variam, sendo que em certos contextos 

elas são produzidas e aceleradas. Portanto, quando falamos sobre vulnerabilidade 

socioeconômica estamos nos referindo a essas produções desiguais da vulnerabilidade e de 

condições de vida precária, o que é diferente de pensarmos sobre as formas como estamos 

conectados uns aos outros. Porém, essas duas formas de pensarmos a vulnerabilidade se 

conectam, pois ao reconhecer minha vulnerabilidade posso vincular-me ao outro sem que isso 

tenha sobre mim um efeito desestruturador. Assim, quando percebo que minhas condições de 

vida tornam-se cada vez mais precárias, a partir de políticas que retiram meus direitos e as 

condições de uma vida melhor, e compartilho com outros essa percepção, posso formar alianças 

em busca de uma vida melhor, o que só é possível se me nego a vivenciar  minha vulnerabilidade 

como um fracasso individual.  

Os sucessivos cortes na área da educação, já sentidos no final de 2016 e aprofundados 

no governo atual, somados agora ao ataque moral às universidades, se constituem como esse 

processo de aceleração da precariedade induzida pelas políticas neoliberais. Foi importante 

considerar acontecimentos posteriores a 2016, pois as entrevistas desta pesquisa realizaram-se 

dois anos e quatro meses após o fim das ocupações que são o nosso foco. Portanto, a aceleração 

nos anos seguintes da produção da precariedade que já estava desenhada em 2016 certamente 

também produziu efeitos nos sentidos que a ocupação adquire nesses relatos estudantis. 

 

1.2.2 Silenciamentos na educação e violência ética 

 

Um dos projetos governamentais contra o qual as ocupações estudantis do final do ano 

de 2016 se mobilizaram foi a proposta que recebeu o nome Escola Sem Partido. As principais 
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questões que as diferentes versões desse projeto abordam relacionam-se à proibição de 

conteúdos nos currículos escolares que estejam relacionados ao “marxismo cultural” e à 

“ideologia de gênero”. Trata-se de uma tentativa de imposição de controle e silenciamento à 

educação que ganhou apoio de diferentes setores na sociedade. Como estratégia para o exercício 

desse controle, alunos são incentivados a filmar as aulas e denunciar professores que estariam 

propagando essas “ideologias” em sala de aula. Esse cenário expõe profissionais da educação 

a diversas violências, sendo possível percebê-las em ataques na internet a partir de filmagens 

divulgadas (SOUZA, 2020). 

No dia 21 de agosto de 2020 o Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu novamente 

pela inconstitucionalidade da proibição da abordagem da temática de gênero nas escolas.15 

Outras ações já haviam sido julgadas tendo a mesma decisão. Embora essas decisões sejam 

válidas apenas para as ações julgadas, não podendo se estender aos outros casos, elas 

representam uma vitória, visto que se espera que ações com o mesmo teor recebam o mesmo 

julgamento. Isso, no entanto, não põe fim à discussão, já que a ascensão conservadora, dispersa 

em vários setores da sociedade, continua a espalhar o pânico moral, pressionando para adoção 

desse controle sobre a escola e os sujeitos da educação.  

Rogério Junqueira (2018) analisa essa ofensiva antigênero em um estudo sobre as 

origens do que ele chama de sintagma neológico que é “ideologia de gênero”. Ele analisa textos 

eclesiásticos e laicos que se articulam na construção desses discursos que, “em nome da defesa 

da ‘família natural’, atacam políticas de igualdade de gênero e garantias de não discriminação 

e outros direitos fundamentais” (JUNQUEIRA, 2018, p. 449).  

A ascensão conservadora percebida nessa ofensiva antigênero, que no Brasil ganha 

materialidade na proposta de lei Escola Sem Partido, é parte de um movimento mundial que se 

inicia na igreja católica, apesar de hoje, no Brasil, estar mais fortemente ligado às igrejas 

evangélicas e neopentecostais. De acordo com Junqueira (2018), é possível que o termo 

“ideologia de gênero” tenha sido usado pela primeira vez em L’Évangile, texto de 1997, no qual 

Schooyans dedica um capítulo à denúncia da “ideologia de gênero” com ataque em princípio 

ao feminismo. Esse texto tem o prefácio escrito pelo cardeal Ratzinger. Em 1995 na 

Conferência da Organização das Nações Unidas em Pequim, as indicações aprovadas 

explicitavam pela primeira vez o reconhecimento do gênero como cultural e a importância de 

 
15 Essa ação específica julgou inconstitucional a Lei estadual 7.800/2016 de Alagoas, “que proíbe a doutrinação 
política e ideológica no sistema educacional estadual e veda que os professores incitem os alunos a participar de 
manifestações, atos públicos ou passeatas” (STF, 2020, n.p.). Disponível em:  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=450392&ori=1.  
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considerar a produção social das desigualdades. Em resposta às indicações dessa Conferência, 

o Vaticano publicou em 2000 o documento Famiglia, matrimonio e “unioni di fato” uma  

“investida vaticana contra a ‘ideologia de gênero’, evidenciando a liderança da Santa Sé nessa 

ofensiva” (JUNQUEIRA, 2018, p. 469). 

Conforme Junqueira (2018),  
essa cruzada implica intensa mobilização política e discursiva em favor da 
reafirmação das hierarquias sexuais, de uma assim dita “primazia dos pais na 
formação moral e sexual dos filhos”, da retirada da educação para a sexualidade nas 
escolas, da restrição ao acesso de adolescentes a informações sobre saúde sexual, do 
rechaço a arranjos familiares não heteronormativos, da repatologização das 
homossexualidades e transgeneridades, entre outros posicionamentos que 
representam cerceamentos a direitos e garantias fundamentais (JUNQUEIRA, 2018, 
p. 451). 

Apesar da origem católica, a postura ultraconservadora e de afronta a direitos 

fundamentais movimentou os conflitos internos à igreja, que passou a adotar um 

posicionamento cada vez menos explícito nesse sentido. No entanto, pela forma como esse 

discurso antigênero foi sendo articulado, com referências à família tradicional, à reprodução 

humana, ao risco de extinção das sociedades, o termo foi se descolando do campo da religião e 

sendo disseminado por diferentes áreas que se apoiam numa suposta natureza humana para 

naturalizar os processos sociais que marcam e produzem as desigualdades de gênero. Dessa 

forma, “ideologia de gênero” é um sintagma que tem sido operado em diferentes áreas e que 

performaticamente cria aquilo que denuncia. 
Sequazes do antigênero não demonstram se preocupar se suas teses podem resistir a 
um confronto acadêmico. Pouco lhes aflige se o sintagma se trata de um rótulo sem 
referente, uma espécie de elaboração fantasiosa ou fantasmagórica. O que parece de 
fato interessar é que uma eficiente estratégia discursiva, conduzida por enunciatários 
fortemente referendados e aliada a um cenário e a um caldo de cultura favoráveis, 
possa obter uma dose de convicção e adesão suficiente para, socialmente, fazer criar 
e perceber aquilo que enuncia (JUNQUEIRA, 2018, p.461). 

Aparentemente descolado da religião, esse discurso antigênero adentra campos a 

princípio laicos e vai ganhando um contorno supostamente científico, dessa forma, encontra 

defensores e propagadores na área jurídica, médica e também na educação. Sob um discurso de 

proteção da família, das crianças e da própria moral, a escola é o local privilegiado de disputa 

onde, no Brasil, por meio das propostas de lei sobre a Escola Sem Partido essa ofensiva tenta 

adentrar e se assentar. Não é simples, portanto, essa construção discursiva de transformar o 

ataque a direitos fundamentais, sobretudo diretos sexuais, num discurso de proteção.     
Para alavancar a eficácia de seu discurso, essa estratégia requer investimentos na 
capacidade performativa da linguagem da autoridade, além de esforços retóricos 
contundentes em favor da renaturalização da ordem social e moral tradicional e da 
afirmação restritiva das normas de gênero (JUNQUEIRA, 2018, 486). 

As(os) professoras(es) estão no centro desse ataque. Tais tentativas de controle e 

silenciamento, além das ofensas aos direitos fundamentais, são sentidas como uma tentativa de 
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impor mordaças às escolas, delimitando, a partir de um campo externo à educação, o que deve 

ou não ser ensinado nas escolas. 

Prado e Correa (2018) fornecem um bom resumo da disseminação recente dessa 

construção discursiva sobre a “ideologia de gênero”: 
Em 2013, milhares de pessoas, mobilizadas pela igreja católica e as forças da direita, 
se manifestaram contra o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo em Paris e em 
outras cidades francesas, colorindo as ruas com o rosa e o azul de suas bandeiras. No 
mesmo ano, o presidente do Equador, Rafael Correa, ícone da esquerda, em um de 
seus programas televisivos semanais, denunciou a “ideologia de gênero” como um 
instrumento destinado a destruir as famílias. Nesse mesmo ano então, no Brasil, forças 
católicas e evangélicas conservadoras e o movimento Escola sem Partido juntaram 
esforços para incidir, de forma coordenada, nos debates do Plano Nacional de 
Educação com o objetivo de excluir o termo gênero dos documentos em debate. Em 
2016, o ataque ao gênero, como ideologia “diabólica e marxista” impactou, 
negativamente, no referendo sobre o acordo de Paz na Colômbia. Um ano mais tarde, 
a filósofa feminista Judith Butler, ao visitar o Brasil, foi objeto de um virulento ataque 
antigênero. No começo de 2018, a mesma diatribe levou um candidato, representando 
a cruzada antigênero, ao segundo turno das eleições presidenciais. Alguns meses 
depois, o tropo “gênero” esteve no vórtex central do furacão eleitoral brasileiro e, no 
país, o ano de 2019, se iniciou com o anúncio feito no discurso presidencial ao 
congresso de que um dos objetivos do governo recém eleito é combater a “ideologia 
de gênero” (PRADO; CORREA, 2018, p. 444). 

No Brasil, como afirmamos acima, a proposta Escola Sem Partido mostra que “a lógica 

antigênero deixou de ser uma estratégia de mobilização política dispersa no tecido sócio-

institucional para se converter em política pública explícita” (PRADO; CORREA, 2018, p. 

447). 

Como forma de enfrentamento à ascensão conservadora, Junqueira (2018) afirma que 

não basta negar a existência da “ideologia de gênero”, pois essa estratégia não tem sido exitosa 

em frear a ofensiva antigênero. Para ele é preciso denunciar a sua “existência”, explicitando 

“seus pressupostos ideológicos, sua elaboração fraudulenta, seu funcionamento retórico e seus 

fins políticos” (JUNQUEIRA, 2018, 486). 

Nesse contexto, as ocupações estudantis se mostraram importantes formas de 

resistência. As(os) estudantes mobilizadas(os) afirmam-se como sujeitos de direito à educação 

pública, de qualidade e com liberdade de ensino crítico. Posicionam-se, dessa forma, contra a 

precarização da educação e contra a tentativa de impor “mordaças” às escolas. A figura abaixo, 

da ocupação do ICSA/UFOP, em que há carteiras amontoadas em frente as portas das salas de 

aula de forma a impedir o funcionamento “normal” da universidade, traz um recado no cartaz: 

“por uma escola sem mordaça”. As(os) estudantes reivindicam o direito de ter voz, de ter uma 

escola com pensamento crítico, que não sirva somente à produção de sujeitos que 

posteriormente irão trabalhar a serviço do mercado, sujeitados, portanto, às leis do mercado. 

Ao ocuparem as instituições de ensino as(os) estudantes apresentam uma resistência contra esse 

silenciamento e agem no rompimento desse silenciamento discente. 
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Figura 1: Foto da ocupação do ICSA publicada na página da comunidade Ocupa ICSA – UFOP no 

Facebook. Sem crédito da foto. 
Priorizamos trazer aqui uma reflexão sobre a proposta da Escola Sem Partido, pois ela 

foi uma das grandes motivadoras da resistência estudantil na forma das ocupações que tratamos 

nessa pesquisa. Entretanto, outras formas de silenciamento se fazem presentes nos contextos 

escolares e nas universidades, como a desqualificação da participação juvenil (LEITE, 2017a; 

TOMIZAKI; DANILIAUSKAS, 2018) e o epistemicídio (CARNEIRO, 2005; SANTOS, 

2009), às quais nos referiremos ao longo do texto. 

Essas formas de silenciamento, para além dos ataques aos direitos fundamentais, podem 

ser analisadas ainda como um tipo de violência que aqui chamaremos de violência ética 

(BUTLER, 2017a). Essa violência é exercida quando o que se configurou como uma norma ou 

moral universal torna-se anacrônico e incapaz de representar formas de experiência, sujeitos e 

ideias diferentes do que está posto como universal. Dessa forma, o éthos coletivo torna-se 

violento ao oprimir o que não é capaz de integrar (BUTLER, 2017a).  

 

 2.3 Formas de resistência: outras ocupações  

 
Um delinquente arrisca sua vida contra castigos abusivos; um louco não suporta mais 
ser preso e decaído; um povo recusa o regime que o oprime. Isso não torna o primeiro 
inocente, não cura o outro, e não garante ao terceiro os dias prometidos. Ninguém, 
aliás, é obrigado a ser solidário a eles. Ninguém é obrigado a achar que aquelas vozes 
confusas cantam melhor do que as outras e falam da essência do verdadeiro. Basta 
que elas existam e que tenham contra elas tudo o que se obstina a fazê-las calar, para 
que faça sentido escutá-las e buscar o que elas querem dizer. Questão de moral? 
Talvez. Questão de realidade certamente. Todas as desilusões da história de nada 
valem: é por existirem tais vozes que o tempo dos homens não tem a forma da 
evolução, mas justamente a da “história” (FOUCAULT, 2017, p. 79). 
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Estudantes tomaram as escolas do país e é preciso ouvir o que elas e eles estão a dizer. 

As ocupações de escolas no Brasil surgem como forma de protesto das(os) estudantes contra 

essas políticas estabelecidas, em geral, unilateralmente, de cima para baixo, sem diálogo com 

as(os) estudantes e profissionais da educação. Buscaremos agora retomar algumas experiências 

de ocupações estudantis, com o auxílio de outras pesquisas sobre o tema.  

As pesquisas sobre ocupações estudantis no Brasil são recentes, visto que esse é um 

fenômeno novo na forma como os estudantes articulam suas reinvindicações no país. De toda 

forma, esses estudos, tanto sobre as ocupações estudantis como sobre as formas de engajamento 

político dos estudantes na atualidade, fornecem importantes elementos de diálogo na análise 

dessa experiência na UFOP. A partir das produções analisadas podemos ver algo que essa 

pesquisa também constatou: as ocupações estudantis são articulações de resistência estudantil 

a diversas formas de precarização no âmbito da educação. 

 Como acontecimento histórico nas lutas por educação, as ocupações estudantis 

constituem-se num fecundo campo de pesquisas. Em sua dissertação de mestrado, Zaccarelli 

(2018) destaca que o grande movimento de Maio de 68, que reuniu protestos em abrangência 

mundial, teve seu início com uma ocupação estudantil: no dia 22 de março de 1968 estudantes 

da faculdade de Letras de Nanterre, nos arredores de Paris, ocuparam prédios administrativos 

da cidade como forma de protesto “contra a prisão de estudantes que se manifestavam contra a 

guerra do Vietnã” (ZACCARELLI, 2018, p. 30), dando início ao Movimento 22 de março. Esse 

foi o berço de um grande movimento estudantil que culminou no histórico Maio de 68: no dia 

13 de maio daquele ano, a classe trabalhadora parou Paris em apoio aos estudantes, numa greve 

que reuniu entre 6 e 10 milhões de pessoas, com a ocupação de fábricas e de espaços de cultura 

na cidade. Esse movimento ganhou expressão mundial, sendo registrados protestos em mais de 

50 países, “desde a Passeata dos 100 mil, aqui no Brasil, em 26 de junho, até o trágico Massacre 

de Tlatelolco, no México, com o assassinato de 300 estudantes que faziam uma passeata no 

centro da Cidade do México em 2 de outubro” (ZACCARELLI, 2018, p. 30-31). Ainda em 

1968, em 13 de dezembro, a ditadura militar no Brasil recrudesce com a decretação do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5) que intensificou a repressão, fechou o Congresso Nacional e proibiu 

os movimentos estudantis, os quais passaram a agir na clandestinidade, alguns transformados 

em movimentos de guerrilha. Esses movimentos, como a União Nacional dos Estudantes 

(UNE) e os Diretórios Centrais Estudantis (DCE), voltaram à legalidade apenas em 1977 

(ZACCARELLI, 2018). 

As ocupações estudantis no Brasil, no formato como as que vemos hoje, tem inspiração 

nos vizinhos Chile e Argentina, que desde a década de 2000 inauguraram essa forma de 
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reivindicação no contexto da América Latina, com destaque para a Revolta dos Pinguins em 

2006 e novamente em 2011 no Chile. Esses movimentos produziram cartilhas16 (O MAL 

EDUCADO, 2015) com informações sobre como realizar ocupações, que circulam de forma 

fácil e muito rápida nos meios eletrônicos. As primeiras experiências desse tipo de ocupação 

no Brasil ocorreram no ambiente universitário, com as ocupações das reitorias nos anos de 2007 

e 2008. Essa nova forma de organização das reivindicações se distinguia dos modelos até então 

adotados que tinham como características a hierarquização, a centralização e a partidarização 

das lutas, com os centros e diretórios acadêmicos assumindo o lugar central da 

representatividade e da luta estudantil, muitas vezes em relação direta com partidos políticos, 

dando lugar a um movimento em que as comunicações e as deliberações são mais horizontais, 

sem a presença de líderes definidos (GOHN, 2017).  

Em 2012, estudantes da Escola Estadual Professor Luiz Carlos Sampaio, no Mato 

Grosso do Sul, ocuparam a escola em protesto contra a entrega da instituição ao governo 

municipal, conseguindo vitória a partir do apoio da população à causa dos estudantes (O MAL 

EDUCADO, 2015). Essas experiências começavam a desenhar o cenário das Jornadas de 

Junho de 2013, como foram chamadas as grandes manifestações desencadeadas em todo o país. 

Conforme analisa Miriam Soares Leite (2017a), essas manifestações de 2013 suscitaram 

interpretações distintas, sendo ora relacionadas ao crescimento do conservadorismo no Brasil, 

“ora abordadas em suposta complexidade” (LEITE, 2017a, p. 24), elas também foram 

enunciadas como ações revolucionárias que inauguram outras formas de luta “em viés 

francamente antagônico ao status quo, porém explicitando importantes diferenciações com 

relação a formas mais tradicionais de lutas anticapitalistas” (LEITE, 2017a, p. 24). 

No final do ano de 2015, as conquistas dos estudantes a partir dos movimentos de 

ocupações motivaram os estudantes do ensino médio, ou secundaristas (terminologia antiga, 

mas ainda usada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES) em São Paulo, 

na organização da resistência ao projeto17 do governo do estado de reorganização das escolas, 

que culminaria no fechamento de 92 escolas e no remanejamento dos estudantes de outras 754. 

Conforme Gohn (2017), esse movimento se alargou para outras demandas e temas como a 

ausência de relações democráticas nas escolas, a precariedade dos prédios escolares e a falta de 

 
16 A cartilha Como ocupar um colégio (O MAL EDUCADO, 2015) é uma adaptação feita pelo coletivo O Mal 
Educado, de um material produzido pela Frente de Estudantes Libertários, na Argentina em 2012. Disponível em: 
https://gremiolivre.files.wordpress.com/2015/10/como-ocupar-um-colc3a9gio.pdf (acesso em 16 dez. 2017). 
17 O Decreto 57.571/2011 lançava o Programa Educação: compromisso de São Paulo, os parceiros desse Programa 
quase em totalidade compõem uma Organização Civil de Interesse Público – Oscip, cujo principal objetivo é o 
estabelecimento de parcerias entre empresas, empresários e escolas da rede pública.  
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professores, foram sendo incorporados como pautas da resistência estudantil. Com a ocupação 

de mais de 200 escolas, num movimento que durou cerca de 60 dias, o governo de São Paulo 

recuou e anunciou a revogação do decreto que previa a reorganização das escolas. Esse 

movimento dos estudantes de ensino médio de 2015 foi marcado por confrontos com a polícia 

e pela prisão de estudantes (GOHN, 2017; GROPPO, 2018).   

Em abril de 2016 inicia-se outro movimento de ocupação estudantil no Brasil, 

novamente no estado de São Paulo. Dessa vez os protagonistas são estudantes das escolas de 

ensino médio técnicas e profissionalizantes, motivados, inicialmente, pela falta de merenda nas 

escolas. A primeira ocupação se deu no Centro Paulo e Souza, que gerencia as escolas técnicas 

em São Paulo. Novamente as demandas se ampliam e as ocupações passam a ocorrer em outros 

espaços, como na Escola Fernão Dias, símbolo da resistência em 2015 (GOHN, 2017). A 

atuação dos órgãos de defesa foi questionada após a invasão policial no Centro Paulo e Souza 

sem ordem judicial, repercutindo na mídia e na sociedade, porém a truculência no tratamento 

dos estudantes mobilizados foi uma constante nessas ocupações, sendo comum que os 

estudantes fossem retirados à força das escolas, muitos sendo posteriormente expulsos das 

instituições. A ocupação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelos secundaristas 

teve como resposta a estipulação de multas individuais aplicadas aos estudantes que se 

recusassem a desocupá-la. Porém, uma vitória do movimento ocorreu em maio de 2016, ao ser 

instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Merenda, com o objetivo de investigar 

desvios na verba para alimentação nas escolas (GOHN, 2017). 

Como destaquei na introdução desse texto, tive a oportunidade de ouvir o relato de mães 

de estudantes que sofreram as represálias a que se referem Gohn (2017) e Groppo (2018). A 

expulsão da escola após participar da ocupação provoca uma reflexão do ponto de vista ético, 

já que esses sujeitos se mobilizaram em defesa da educação e da permanência de suas escolas. 

Ao não serem amparados e reconhecidos por essas instituições, percebemos que as escolas, a 

despeito de tantas reflexões e avanços no sentido de uma educação plural e crítica, permanece, 

em muitos casos, ainda descolada da realidade de seus alunos e com ouvidos fechados para suas 

demandas. 

Groppo (2018) separa essas experiências de ocupações estudantis ocorridas entre 

dezembro de 2015 até julho de 2016 das ocupações realizadas no final do ano 2016. Para ele, 

apesar de guardarem muitas semelhanças, existem importantes distinções entre o que ele 

chamou de duas ondas de ocupações. Na primeira onda essas ocupações se deram em caráter 

estadual, em oposição a políticas educacionais dos governos de cada estado, e ficaram restritas 
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à São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará, com a ocupação, salvo raras 

exceções, apenas de escolas estaduais de Ensino Médio (GROPPO, 2018). A principal diferença 

que Groppo (2018) aponta para a segunda onda é o caráter nacional que esta teve.  

As ocupações estudantis ocorridas entre outubro e dezembro de 2016 possuem uma 

pauta nacional: oposição à Medida Provisória de Reforma do Ensino Médio, à Proposta de 

Emenda Constitucional - PEC241 de congelamento dos gastos públicos (a “PEC da Morte”), e 

ao Projeto de Lei da Escola Sem Partido (“Lei da Mordaça”). Apesar de iniciada pelos 

estudantes do ensino médio, essas ocupações ganharam grande expressão com a adesão de 

muitas universidades brasileiras (GROPPO, 2018), entre elas a UFOP. Essa segunda onda de 

ocupações, ocorreu juntamente com a greve de professores e técnicos do ensino superior federal 

em muitos locais e se estendeu para todas as regiões do país, com ocupações em vinte e dois 

estados, além do Distrito Federal (GROPPO, 2018).  

Zaccarelli (2018) analisa que as ocupações estudantis “tem por tática a ocupação de 

locais públicos para forçar o diálogo com as autoridades e construir uma forma de resistência 

às relações de poder em um dado contexto histórico” (ZACCARELLI, 2018, p. 37). Corti, 

Corrochano e Silva (2016) as analisam como “modalidade de ação coletiva que interroga as 

políticas educacionais e a cultura escolar a partir de novas estratégias e linguagens, distintas 

dos mecanismos tradicionais da democracia representativa” (CORTI; CORROCHANO; 

SILVA, 2016, p. 1161). Nesse sentido, as ocupações configuram-se como forma não tradicional 

de protesto, diferindo-se dos movimentos sociais que se organizam em torno de uma temática 

específica, com lideranças definidas, que conferem um contorno identitário nítido ao grupo e 

seus membros. Alguns autores analisam que nos movimentos estudantis de ocupação os 

engajamentos são mais “fluidos” e organizados em torno de demandas momentâneas, nos quais 

a identidade interna ao movimento não é questão central na luta (SPOSITO; TARÁBOLA, 

2016; TOMIZAKI; DANILIAUSKAS, 2018).  

Sposito e Tarábola (2016) propõem uma reflexão sobre as novas formas de ação dos 

estudantes universitários contemporâneos e os desafios enfrentados nos vários momentos da 

experiência universitária, a partir de uma pesquisa com narrativas de estudantes de 

universidades públicas do estado de São Paulo sobre as formas como esses se relacionam no 

espaço público político dentro das universidades. Os autores apontam que, ao contrário do 

discurso de apatia política, as “entrevistas demonstram a busca pela interação com os pares e 

participação dos universitários em diferentes associações como mecanismo de inserção na vida 

coletiva de uma sociedade com novas configurações” (SPOSITO; TARÁBOLA, 2016, p. 115-
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116). Eles concluem que a participação política dos estudantes na universidade é percebida por 

outras formas de articulação, confirmando os apontamentos da literatura atual sobre 

engajamento político da juventude no sentido da predominância de engajamentos efêmeros em 

torno de causas práticas em contextos em que a opinião pessoal possa ser preservada. Nessas 

formas de articulação, os sujeitos podem sequer se conhecer pessoalmente, distanciando-se do 

modelo de filiação a partidos ou sindicatos que contemplam a formação política dentro da 

estrutura (SPOSITO; TARÁBOLA, 2016).  

Tomizaki e Daniliauskas (2018) chegam a uma conclusão parecida em um estudo sobre 

“o peso conferido aos processos educativos e a diferentes instâncias formativas, no 

desenvolvimento dos modos como os jovens se relacionam com a política” (p. 214). Numa 

reflexão acerca das potencialidades e limites da discussão sobre o engajamento político da 

juventude os autores concluem, a partir de um levantamento bibliográfico, que os jovens 

“parecem estar mais atraídos por mobilizações de caráter pontual, caracterizadas por um 

‘engajamento fluido’, tendo em vista alcançar resultados imediatos, sobretudo lançando mão 

de manifestações públicas organizadas, em geral, por meio das redes sociais” (p. 221-222).  

A partir de Butler (2016, 2018) pensamos que esses engajamentos que parecem não se 

fixarem nas formas tradicionais como concebemos a ação política, são formas de 

performatividade, que em sua dinamicidade e produtividade reinventam essas formas de ser, de 

sentir e de fazer, mas que no entanto são bastante concretas, ao contrário da noção de “fluidez” 

trazida por algumas pesquisas (SPOSITO; TARÁBOLA, 2016; TOMIZAKI; 

DANILIAUSKAS, 2018) que carrega uma ideia de algo sem forma. O conceito de 

performatividade já foi utilizado por Leite (2017a) para analisar as ocupações estudantis e os 

limites que pesam sobre categorias como “jovem” e “estudante”, como veremos mais adiante.  

Renata Lima Aspis (2017) analisa que a Batalha de Seatle, em 1999, foi um grande 

marco que inaugurou uma forma de participação política mais direta, de forma descentralizada, 

por meio de pequenos grupos com demandas heterogêneas. No entanto, estes se reúnem, ainda 

que sem uma pauta única e definida, para reivindicar modos de vida mais justos para todos. Na 

ocasião, as pessoas protestavam contra o encontro da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), posicionando-se contra o modelo econômico capitalista e individualista, que promove 

imensas desigualdades sociais. Mais de cem mil pessoas exigiam justiça social e uma 

democracia em que o povo possa realmente participar e decidir sobre os rumos a tomar, dizer 

que mundo se espera e que mundo pode ser construído. Igualmente a outras experiências, essa 

manifestação foi duramente reprimida. Aspis (2017) também vê as características dessas novas 
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formas de ação política na Primavera Árabe, Occupy Wall Street, Indignados na Espanha e nos 

movimentos de ocupação estudantil na América Latina.  

Aspis (2017) nos diz sobre a dificuldade de pensarmos sobre o tempo presente, sobre os 

acontecimentos que se apresentam, pois temos uma tendência de encaixá-los em esquemas pré-

definidos, dentro do que já conhecemos, e assim perdemos a oportunidade de vivenciar o novo. 

Baseada em conceitos das filosofias da diferença de Deleuze e Guattari, e também na teoria do 

poder de Foucault, Aspis (2017) apresenta sua tese de que “as ocupações estudantis brasileiras 

na contemporaneidade são criação de territórios de re-existência, ou seja, ações de insistir na 

vida humana que cria sentido próprio” (ASPIS, 2017, p. 63). Seguindo Deleuze, ela afirma que 

resistir não é negar, mas sim criar, criar novas formas de sentir e de se colocar no mundo. Dessa 

forma, resistir é insistir na existência, afirmar uma vida diferente daquela que nos é apresentada 

como “modelo” ou “ideal” que deveríamos perseguir. Aspis (2017) aponta que o modelo 

capitalista produz sujeitos sob a forma de indivíduos (autônomos, independentes, e poderíamos 

dizer egoístas). Por isso, baseada em Foucault, ela nos diz sobre a urgência de negarmos essa 

subjetividade que nos é imposta e inventar “novas formas de pensar, novas formas de sentir, de 

perceber, mover-se, desejar” (ASPIS, 2017, p. 68). Para ela: 
Em relação às ocupações estudantis, pode-se arriscar afirmar que o que está circulando 
por aí são outros desejos e outras formas de atualizá-los nos corpos, outras formas de 
agir com os outros, ou seja, outras éticas, na cidade, na polis, constituindo-se portanto 
em ações políticas (ASPIS, 2017, p. 68). 

Aspis (2017) insiste que para compreender essas outras formas de sentir e agir colocadas 

pelas ocupações estudantis é necessário criar também outras formas análise que permitam a 

tomar as ocupações como acontecimento. Caso contrário, corremos o risco de não conseguir 

capturá-las como novidade, e assim silenciar o acontecimento dentro de categorias previamente 

pensadas e de acordo com lógicas já estabelecidas.  

Tomizaki e Daniliauskas (2018) apontam que há uma tendência, de acordo com diversos 

autores, de se teorizar a participação juvenil a partir do olhar do adulto, que classifica a 

experiência juvenil com certa desconfiança advinda da ideia de que o comportamento juvenil 

se encontra ainda em formação. Assim, a juventude é compreendida como uma etapa 

preparatória para a vida cívica e política em si, que só se concretizaria na fase adulta. “Esse 

modo de conceber a relação entre os jovens e a política não considera as tramas e os desafios 

do cotidiano juvenil, nem tampouco sua capacidade de criar organizações e dinâmicas próprias 

de participação política” (TOMIZAKI; DANILIAUSKAS, 2018, p. 218). Podemos pensar, a 

partir do referencial teórico dessa pesquisa, que essa desclassificação das juventudes e de suas 

demandas se constitui como uma forma de violência ética (BUTLER, 2017a), afinal conceber 
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a juventude como etapa de preparo é retirar dela o seu valor de agente político.  No entanto, 

como estamos mostrando, as(os) jovens estudantes ocupam os espaços escolares, e também os 

políticos tradicionais18, e mostram por meio de suas reivindicações e ações as mudanças que 

desejam. Dessa forma, essas(es) estudantes contestam esse silenciamento produzido na 

desqualificação de sua capacidade de articulação política.  

Leite (2017a) realizou uma pesquisa com entrevistas narrativas com estudantes de 

escolas ocupadas e não ocupadas no Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2016. Ela aponta 

que as ocupações surpreenderam outra pesquisa que estava em andamento sobre a organização 

de um grêmio em uma escola e que apontava até então grande dificuldade de articulação e 

engajamento dos estudantes. A partir das ocupações e da escuta das narrativas estudantis, ela 

questiona e coloca sob rasura as categorias jovem/estudante que se encontravam supostamente 

estabilizadas:  
as demandas narradas pelos estudantes que participaram da pesquisa desconstroem e 
informam sobre outras desconstruções afirmadas por esse movimento relativamente à 
identificação do jovem estudante da escola pública: no lugar da carência material e 
simbólica e/ou da alienação e irresponsabilidade política, performatiza-se uma 
juventude que critica a escola e a sociedade, em perspectiva solidária e igualitarista, 
apresentando alternativas concretas nesse sentido, que incluem sua efetiva 
participação nos espaços-tempos públicos que frequenta (LEITE, 2017a, p.35-36). 

Entre as demandas dos estudantes descritas por Leite (2017a) encontram-se aquelas 

relativas à estrutura da escola e à necessidade de abertura de seu espaço à comunidade do 

entorno. Nas questões apontadas nas entrevistas, Leite (2017a) observa que não se tratam de 

demandas “individuais”, pois há reivindicação por exemplo, de direitos trabalhistas para os 

trabalhadores terceirizados das escolas, de uma escola mais próxima e aberta à comunidade, 

entre outras. As relações hierárquicas e autoritárias nas escolas também aparecem em muitas 

narrativas associadas a uma demanda por voz por parte dos estudantes. Além disso, foram 

recorrentes demandas pela abordagem de conteúdos como as temáticas de gênero, sexualidade, 

direitos da população LGBTQIA+, racismo e preconceito contra religiões de matriz africana, 

demonstrando, como afirma Leite (2017a), a necessidade de uma abordagem interseccional. 

Leite (2017a) interpreta a demanda desses estudantes por voz, como  
efeito performativo da interseção de diferentes ordens de opressão que interpelam 
esses sujeitos: os sentidos mais estabilizados na sociedade tendem a subalternizar 
aquelas pessoas, pela idade, condição de estudante e situação de classe, o que 
entendemos resultar nesse quadro de falta de reconhecimento, contra o qual se insurge 
o movimento (LEITE, 2017a, p. 35). 

 
18 Não nos esqueçamos do impactante discurso da estudante Ana Júlia Ribeiro na Assembleia Legislativa do 
Paraná. Na época, aos 16 anos a estudante defendeu as ocupações estudantis como movimento dos estudantes e 
para os estudantes, em defesa da educação. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/27/politica/1477567372_486778.html. Acessado em 15 jan. 2017. 
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Ao ocuparem os espaços escolares as(os) estudantes apresentam suas demandas em 

relação a escola que desejam. As articulações que realizam, ainda que diferentes dos modelos 

tradicionais de participação política, podem ser consideradas ações políticas, já que introduzem 

no ambiente escolar uma forma de exigência de outras possibilidades de vida e de educação. 

Assim, as ocupações podem ser compreendidas como espaços de formação cidadã e 

democrática:  
Revelava-se o desejo por uma escola e por uma aula que tivessem sentido e fossem 
significativas, que abordassem as dimensões fundamentais da existência, da 
experimentação, da descoberta de si e do outro, tão próprias da adolescência. As ações 
desencadeadas por esses jovens no espaço da escola podem ser concebidas como atos 
políticos no sentido mais amplo do termo, pois recolocam a dimensão da cidadania no 
espaço escolar (CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016, p. 1170). 

Oliveira, Severo e Pujol (2019), a partir de uma pesquisa bibliográfica em que 

levantaram as “produções científicas sobre o movimento estudantil através das ocupações e sua 

relação com a gestão universitária democrática” (p.194), vislumbram “a instituição de novas 

formas de gestão mais horizontais e democráticas, pelo movimento das ocupações 

estudantis universitárias, sejam em seus discursos ou em suas práticas como um todo” (p. 207).  

Analisando as ocupações de 2015, Zaccarelli (2018) conclui que para além das 

conquistas dos movimentos em relação às questões pragmáticas em torno das quais se 

organizaram, com o retrocesso da proposta de reorganização do ensino público em São Paulo e 

a demissão do então secretário de educação, as demandas estudantis apontavam também para 

um horizonte utópico de busca por outras possibilidades de configuração. Isto se referia a 

compreensões do que é escola e do que é ser aluno, diferentes do modelo escolar que 

conhecemos: “uma escola que ainda privilegia uma subjetividade formatada quase que 

exclusivamente de modo disciplinar e que afasta a possibilidade de lidar com as diferenças de 

maneira produtiva e criativa” (ZACCARELLI, 2018, p. 109). 

Como afirmamos anteriormente, ao pensarmos a democratização do ensino superior, 

portanto, devemos considerar outros aspectos além do ingresso, como a garantia de seu caráter 

público, a manutenção da qualidade do ensino e a promoção de condições de permanência, que 

se relacionam não somente a questão econômica, mas também ao enfrentamento do racismo e 

do espistemicídio (CARNEIRO, 2005; SANTOS, 2009), e das diversas formas de violência, 

inclusive aquela que temos apresentado como violência ética (BUTLER, 2017a).  

Nas universidades, uma das formas como essa violência se exerce é por meio do 

epistemicídio, definido por Boaventura de Sousa Santos (2009) como a morte de um 

conhecimento local perpetrada por um conhecimento externo. Para Santos e Meneses (2009) o 
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colonialismo representou uma violência e uma dominação física, territorial, mas também uma 

dominação no campo do saber: 
O colonialismo, para além de todas as dominações por que é conhecido, foi também 
uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder 
que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações 
colonizados, relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade 
(SANTOS; MENESES, 2009, p.7). 

Ao pensarmos sobre essa noção de epistemicídio elaborada por Boaventura, é 

importante atentar à análise realizada por Sueli Carneiro (2005), em que essa compreensão de 

epistemicídio é pensada como elemento constitutivo do que ela apresenta como 

dispositivo/biopoder de racialidade existente na sociedade brasileira. Baseada nas noções de 

dispositivo e de biopoder de Michel Foucault, ela busca demonstrar que a racialidade no Brasil 

pode ser analisada da mesma forma que Foucault descreve a sexualidade. Assim como a 

sexualidade é uma forma de articulação do poder que produz subjetividades, para Carneiro 

(2005) a racialidade, no Brasil, funciona como dispositivo e biopoder que “articulando 

múltiplos elementos, dentre eles o epistemicídio, configura a racialidade como um domínio que 

produz saberes, poderes e subjetividades com repercussões sobre a educação” (CARNEIRO, 

2005, p. 11). Seguindo Boaventura, Sueli Carneiro analisa que: 
o epistemicídio se constituiu e se constitui num dos instrumentos mais eficazes e 
duradouros da dominação étnica/racial, pela negação que empreende da legitimidade 
das formas de conhecimento, do conhecimento produzido pelos grupos dominados e, 
consequentemente, de seus membros enquanto sujeitos de conhecimento 
(CARNEIRO, 2005, p. 96).  

O epistemicídio produz ativamente um silenciamento do saber produzido por grupos 

não hegemônicos, como mulheres e negros, assumindo como norma legítima e universal o 

discurso produzido pelo homem/branco/cis. Constantemente em atendimentos aos estudantes 

escuto a queixa de não se sentirem representados nos conhecimentos tradicionalmente 

estabelecidos na academia. Suely Carneiro descreve esse sentimento na seguinte passagem: 

“são formas de tratar certas questões nas quais tenho a impressão que fico subsumida, 

subentendida; ou seja, nelas eu e os meus nos tornamos invisíveis” (CARNEIRO, 2005, p. 22). 

Para caminharmos rumo a democratização do ensino superior precisaremos, então, romper com 

o caráter elitista e excludente presente nas práticas e valores legitimados nas universidades, 

incluindo o epistemicídio nos currículos. 

Apesar de uma realidade que impede que possamos afirmar que a democratização do 

ensino superior de fato se efetivou, as mudanças conquistadas por meio das cotas, sobretudo as 

raciais, permitiram o tensionamento de uma estrutura de poder que se encontrava, em grande 

medida, estabilizada. As diferenças e desigualdades no campo da educação envolvem também 

processos de disputa discursiva sobre o que será contemplado como experiência “legítima” de 
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se ver representada nesse campo. Dessa forma, a fim de caminhar no sentido de maior 

democratização e igualdade, é necessária uma abertura para experiências que sofrem um 

silenciamento dentro do que já está conformado como saber que deve ser repassado entre as 

gerações. 

As ocupações estudantis são fundamentais nesse processo, já que, conforme Corti, 

Corrochano e Silva (2016) elas 
desnudaram a falência de um modelo burocratizado de educação para as camadas 
populares. Embora seus desdobramentos para as políticas educacionais futuras sejam 
incertos, as ocupações estudantis “fraturaram” a hegemonia de poder instalada na rede 
estadual de ensino. A ousadia e a coragem dos jovens alargaram o horizonte do 
possível, mostrando que a escola, como a própria vida, pode sempre ser reinventada 
(CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016, p. 1171). 

 

 2.4 Contextualizando a UFOP 

 Ao falarmos sobre o contexto maior em que se inserem as ocupações estudantis, 

trouxemos elementos sobre as universidades brasileiras como um todo. Agora apresento 

brevemente a Universidade Federal de Ouro Preto, para em seguida adentrarmos nos relatos 

das ocupações nesta universidade. 

A UFOP foi criada em 1969 a partir da junção das centenárias Escola de Farmácia e 

Escola de Minas, fundadas em 1839 e 1876 respectivamente, ambas localizadas na cidade de 

Ouro Preto. Em 1979 a UFOP incorporou os cursos de licenciatura ministrados na cidade de 

Mariana pela Universidade Católica de Minas Gerais desde 1969, criando o Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais (ICHS), que hoje abriga os cursos de Pedagogia, Letras e História. 

Em 2002 a UFOP se expande criando o campus avançado João Monlevade. Neste, o Instituto 

de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA) abriga os cursos de Engenharia de Produção, Sistemas 

de Informação, Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica. Com a adesão ao Programa 

Reuni, a UFOP fundou em 2008 o Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas (ICSA), sua 

segunda unidade na cidade de Mariana e que abriga os cursos de Administração, Ciências 

Econômicas, Jornalismo e Serviço Social.  

Portanto, hoje a UFOP possui 3 campi localizados nas cidades de Ouro Preto, Mariana 

e João Monlevade, todas na região central de Minas Gerais e população estimada19 de 74.558, 

61.288 e 80.416 pessoas, respectivamente (IBGE, 2020). As cidades de Ouro Preto e Mariana 

são vizinhas, estando aproximadamente há dez quilômetros de distância, João Monlevade fica 

 
19 Os dados do último censo demográfico, realizado em 2010, estão disponíveis em: https://cidades.ibge.gov.br. 
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há cerca de cem quilômetros dessas. No campus Ouro Preto localizam-se nove unidades 

acadêmicas: Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD); Escola de Direito, Turismo e 

Museologia (EDTM); Escola de Educação Física; Escola de Farmácia (EFAR); Escola de 

Minas; Escola de Medicina (EMED); Escola de Nutrição (ENUT); Instituto de Ciências Exatas 

e Biológicas (ICEB); e Instituto de Filosofia, Arte e Cultura (IFAC). O campus Mariana é 

composto por duas unidades, o ICHS e o ICSA, e o campus João Monlevade possui somente 

uma unidade, o ICEA. Os cursos e os campi da Universidade não são homogêneos, e algumas 

dessas diferenças serão tratadas nesta pesquisa por se constituírem como importantes elementos 

de análise percebidos a partir dos relatos estudantis sobre as ocupações. Refiro-me 

especificamente à relação entre pobreza e educação, que perpassa os eixos de análise 

construídos nessa pesquisa, a saber: ocupações como experiências de corpos que se posicionam 

em aliança a partir do compartilhamento da percepção da precariedade; a performatividade 

política da democracia e suas expressões na ocupação; e a relação entre vulnerabilidade 

socioeconômica e democratização da educação. No próximo item abordaremos algumas dessas 

diferenças. 

Embora a UFOP realize ações de assistência estudantil de forma institucionalizada 

desde 1988, quando foi contratada a primeira assistente social, somente em 2008, após a adesão 

ao Reuni, é que a antiga Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC), criada em 1993, 

transforma-se numa Pró-reitoria Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis. Em 2012 a 

Prace deixa de ser uma pró-reitoria especial para entrar no organograma da UFOP como Pró-

reitoria de fato. A assistência estudantil na UFOP atualmente compreende o Centro de Saúde, 

os Restaurantes Universitários, os Programas de Bolsa-Permanência e Bolsa-Alimentação, as 

Moradias Universitárias, a área de Orientação Estudantil, com o Programa Caminhar e o recém-

criado Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência (Pidic). O Pidic destina bolsas a 

estudantes em vulnerabilidade socioeconômica que desenvolvam projetos que promovam a 

diversidade e a convivência na Universidade e nas moradias estudantis e tem se mostrado 

importante no sentido de promover debates necessários sobre as experiências que perpassam o 

cotidiano no ambiente universitário. Esse programa está em consonância com o eixo 

estruturante da Assistência Estudantil20 denominado Inclusão e Cidadania, que tem como 

objetivo a “promoção da igualdade étnico-racial e de gênero, da diversidade sexual, das ações 

 
20 Os eixos estruturantes da assistência estudantil e seus objetivos foram definidos a partir do debate entre 
profissionais atuantes na área e sujeitos para os quais se destinam esses programas, nos encontros regionais e 
nacionais do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Estudantis – Fonaprace. Eles estão em documentos que 
embasam a proposta de lei que implementa a Política Nacional de Assistência Estudantil, que segue sem 
aprovação. 
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afirmativas e da formação de cidadania” (UFOP, 2018). Também o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFOP para os anos de 2016 a 2025, no eixo temático Assistência 

Estudantil, registrou os objetivos de “garantir e ampliar as condições de permanência dos 

estudantes, no sentido de contribuir para a conclusão dos cursos na perspectiva da inclusão 

social, das ações afirmativas e da democratização do ensino” (UFOP, 2016).  

A ampliação do acesso da população mais empobrecida ao ensino superior público 

federal propiciada pelo Programa Reuni foi fundamental para o estabelecimento institucional 

da assistência estudantil. Também a partir de 2012, quando se tornou obrigatória a adoção de 

cotas raciais e de renda para ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de 

ensino técnico de nível médio (BRASIL, 2012c), a assistência estudantil se torna ainda mais 

relevante, já que não basta ampliar as condições de acesso sem garantia de condições de 

permanência. Hoje, na UFOP, ganha especial relevo a discussão sobre as condições de 

permanência simbólica de populações que não se sentem pertencentes ao ambiente 

universitário, por encontrar ali ainda uma instituição que mantém e reproduz as desigualdades 

sociais. 

As condições de permanência devem ser compreendidas de forma ampla, muito além 

dos programas de auxílio financeiro, pois como relatam muitos estudantes, as dificuldades em 

permanecer na universidade envolvem também uma relação conflituosa com esse espaço. 

Trabalhar no acolhimento psicológico aos estudantes me permite ocupar um lugar de escuta de 

muitas questões que perpassam o cotidiano na universidade. O diálogo constante com uma 

equipe de profissionais21 possibilita a reflexão sobre temas/demandas que se impõem, seja pela 

regularidade de sua aparição, seja pelas diferenças que apresentam não podendo ser tratadas 

dentro dos protocolos da “normalidade”. O ambiente universitário é vivenciado por muitos 

discentes como um espaço que exerce sobre eles um tipo de violência, que estamos aqui 

nomeando de violência ética (BUTLER, 2017a). Essa violência é exercida quando o que se 

configurou como uma norma ou moral universal torna-se anacrônico e incapaz de representar 

formas de experiência, sujeitos e ideias diferentes do que está posto como universal. Dessa 

forma, o éthos coletivo torna-se violento ao oprimir o que não é capaz de integrar.  

 

 
21 Psicólogos e assistentes sociais que compõem a equipe da Prace e psicólogos clínicos, externos à UFOP, que 
devido à recorrência de algumas questões buscam compartilhá-las e debatê-las com nossa equipe. 
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  2.4.1 Sobre as diferenças do campus Mariana 

 

 Logo ao chegar ao ICHS, local onde funciona o Nace Mariana, me deparei com uma 

universidade com um perfil de estudantes bem diferente da que me graduei em 2010. A 

implementação das cotas para ingresso, sobretudo as cotas raciais que já eram tema de muitos 

debates no final da minha formação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

provocaram uma mudança visível nesse perfil. Muitos desafios acompanham a transformação 

pela qual o ensino superior público passou na última década, como apontamos no capítulo 1. 

Apesar da política de cotas indicar os mesmos percentuais de vagas destinadas em todos os 

cursos, o ingresso de estudantes negros e/ou de famílias pobres não se dá na mesma proporção 

nos cursos. 

 Em relatório produzido pela equipe da Prace (UFOP, 2018) a fim de avaliar a amplitude 

e caracterização do público assistido pela assistência estudantil, é possível verificar que existe 

uma concentração de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica no campus Mariana. 

Tomamos aqui os dados referentes ao ano de 2017, pois esse foi o período em que esses 

relatórios começaram a ser produzidos e é o que mais se aproxima da data me que ocorreram 

as ocupações que são o foco dessa pesquisa. Ao analisarmos o percentual de estudantes 

assistidos em relação ao total de matriculados, de acordo com o curso, temos que no primeiro 

semestre de 2017 esse número varia entre 13,2% (Medicina) e 37,7% (Serviço Social). No 

segundo semestre de 2017, o curso com menor número de assistidos permanece sendo 

Medicina, com 13,9%, e o curso com maior número de assistido é Pedagogia, com 42,2% dos 

estudantes assistidos. Numa análise agrupada de cursos, é possível perceber que, do total de 37 

cursos oferecidos, em apenas 7 cursos 30% ou mais alunos eram assistidos, e nessa categoria 

destacam-se os cursos da área de Ciências Humanas e Sociais, como Letras, História, Pedagogia 

e Serviço Social. Todos esses cursos estão localizados no campus Mariana. Em 10 cursos, com 

destaque para Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharias e Medicina, 10% a 20% dos 

alunos eram bolsistas. No maior conjunto, representado por 20 cursos, percebe-se que o 

percentual de alunos assistidos esteve entre 20% e 30% (UFOP, 2018).  

Portanto, existe uma concentração de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica no 

campus Mariana. Os cursos de Pedagogia (ICHS) e Serviço Social (ICSA) possuem quase a 

metade dos seus estudantes em situação de vulnerabilidade social de acordo com os critérios da 

Prace, sendo  os cursos que mais concentram estudantes de baixa renda na UFOP. Os outros 
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dois cursos que compõem o ICHS, História e Letras, possuem percentuais de estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica acima de 30%. 

Esses dados estatísticos permitem uma visão ampla das diferenças existentes no campus 

Mariana, mas é no dia a dia da Universidade que as diferenças ganham corpo, nas relações dos 

sujeitos na Universidade. O relato de Antônio, a seguir, de quando falávamos no grupo de 

discussão sobre as vivências anteriores em outras formas de protesto, movimentos estudantis 

ou outros movimentos sociais, nos informa sobre algumas dessas diferenças. 
O DCE, a gestão que eu entrei... ela começou justamente nesse período... no 16.2... 
Então... eu comecei no DCE e as ocupações começaram num tempo muito curto... 
Então não deu tempo pra eu vivenciar muito o DCE antes das ocupações começarem. 
Foi tudo junto pra mim... Mas eu lembro que pra mim foi por causa do 
socioeconômico nas repúblicas federais... Eu entrei nas Moitas... eu cheguei nas 
Moitas primeiro como acolhido e depois como morador de fato, e lá eu já comecei a 
compreender a dinâmica das repúblicas federais de Mariana e Ouro Preto... as 
diferenças... todo o sistema hierárquico de opressão... toda essa questão.. e também 
da história de luta pra que as Moitas se tornasse socioeconômica... E aí aconteceu 
no 16.1 aquele lance das repúblicas federais da Vila Universitária... que teve uma 
votação para ver qual sistema elas deveriam adotar, socioeconômico ou não... E foi 
nesse dia que teve essa votação, que o socioeconômico venceu, etc., foi a primeira vez 
que eu tive contato com a movimentação estudantil de fato na Universidade. Primeira 
vez que eu vi um movimento organizado, que eu fui manifestar mesmo foi essa aí. E 
aí nesse dia inclusive eu entrei pra chapa do DCE (Antônio, grupo de discussão). 

 O momento ao qual o estudante se refere, e identifica como seu primeiro contato com 

um movimento organizado em forma de protesto, foi a reunião22 do Comitê Permanente de 

Moradias Estudantis (COPEME) da UFOP que decidiu sobre a forma de ingresso e organização 

das moradias estudantis recém construídas pela universidade em Ouro Preto.23 O documento 

redigido pela equipe da Prace para subsidiar o apoio à adoção do critério socioeconômico para 

as novas vagas de moradia estudantil traz elementos importantes sobre a história das moradias.24 

Moitas é o nome que as(os) estudantes deram ao primeiro conjunto de moradias 

estudantis pertencentes à UFOP em Mariana e que se localiza próximo ao ICHS. As primeiras 

Repúblicas Federais de Mariana eram casas particulares que passaram a ter seus aluguéis pagos 

pela UFOP. Posteriormente houve a transferência para a moradia institucional, apelidada de 

Moitas, onde as(os) estudantes continuaram se organizando por meio da autogestão. Em 2007 

a Prace apresentou uma proposta de Estatuto para essas moradias e se iniciou um processo de 

discussão em uma comissão com um representante da Prace e três estudantes do ICHS. O ponto 

 
22 Reunião realizada em 07 de julho de 2016 no ICSA/UFOP. 
23 O COPEME possuía uma composição com representantes de servidores e estudantes e possuía caráter consultivo 
em relação as ações referentes à moradia estudantil. Hoje esse comitê foi substituído pelo Comitê Permanente da 
Assistência Estudantil (COPAE), expandindo-se para abranger todos os campos da assistência estudantil e não 
somente a moradia. 
24 Trata-se de documento não publicado produzido pela equipe com colaboração especial do servidor Rafael 
Magdalena, que foi por muitos anos o Pró-reitor da Prace. 
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principal dessa discussão foi a forma de ingresso nas moradias. A proposta inicial do Estatuto 

contemplava um critério misto (autogestão/socioeconômico) de seleção de novos moradores. 

Das seis casas que compunham as Moitas cinco se manifestaram, sendo uma a favor do critério 

socioeconômico e quatro contra. Os centros acadêmicos dos cursos de História e Letras 

sugeriram um plebiscito entre os estudantes do ICHS e neste, em 2008, decidiu-se pela adoção 

do critério socioeconômico.  

 O acesso à moradia estudantil se constitui como importante diferença entre os campi da 

UFOP, pois em Ouro Preto existem ainda muitas repúblicas federais que não adotam o critério 

socioeconômico para seleção dos moradores, diferente de Mariana, onde os dois conjuntos de 

moradias estudantis da Universidade adotam esse sistema. O movimento estudantil encontra 

grandes dificuldades para levar esse debate adiante, fazendo desta uma discussão ainda muito 

incipiente. De forma geral, além de discussões sobre a “tradição” das repúblicas federais de 

Ouro Preto, a Universidade encontra entraves orçamentários para a extensão do critério 

socioeconômico como forma de ingresso a todas moradias estudantis, o que tem bloqueado os 

avanços nessa direção.   

Como foco da pesquisa, dedicaremos o capítulo seguinte à experiência de ocupação 

estudantil na UFOP a partir de relatos de sete estudantes. Os relatos analisados se produziram 

nas interações que compuseram a construção do nosso campo de pesquisa, anteriormente 

detalhada.  
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3 AS OCUPAÇÕES ESTUDANTIS NA UFOP EM 2016 

Buscaremos neste capítulo analisar alguns efeitos produzidos pela experiência de 

participação na ocupação na UFOP, a partir das narrativas produzidas nessa pesquisa. 

Entendemos que, ainda que partamos das falas das(os) colaboradoras(es), o trabalho de edição 

que a pesquisa e a linguagem escrita exigem acabam por produzir uma outra narrativa, diferente 

de uma soma dos relatos. Nossa escolha aqui foi criar, a partir de uma orientação cronológica, 

uma narrativa da pesquisa sobre o acontecimento da ocupação da UFOP no período em questão, 

baseada na análise dos relatos estudantis produzidos no contexto da pesquisa e de materiais 

disponíveis nas redes e mídias sociais. Com isso não pretendemos apresentar de forma total e 

unívoca esse acontecimento e tampouco supor o acesso total às experiências dos sujeitos da 

pesquisa. Mas, como nossa base teórica sugere, a própria pesquisa é uma iteração com 

possibilidades também de fixar ou desestabilizar significados.  

 

3.1 Outras ocupações estudantis na UFOP 

Nessa pesquisa foi possível perceber que ao menos duas experiências de ocupações na 

UFOP precederam as ocupações de 2016.25 A primeira ocorreu na ocupação da Reitoria em 

2015, noticiada em jornal26 de grande circulação em âmbito estadual, e registrada também nas 

mídias sociais27. A segunda foi relatada nessa pesquisa por Patrick, estudante que participou de 

três experiências de ocupação na UFOP. Partiremos então do relato desse estudante, que nos 

fornece o cenário do desenrolar dessas ocupações. 

Patrick ingressou na UFOP em 2014, no curso de História, e já tinha se formado no 

momento da narrativa. Ele estudou em escola pública, é branco e não fez uso da política de 

assistência estudantil da Universidade. Quando participou das ocupações em 2016 tinha 21 

anos, e 25 ao conceder a entrevista. Ao iniciarmos a entrevista a partir da questão gerativa 

(Anexo B), o próprio estudante reflete sobre algumas condições em que dão o seu relato: 
Eu sou uma pessoa que passou, depois das ocupações e até por o que elas me 
causaram, porque não foi somente uma, mas já eu falo disso... a pensar e a estudar 
os movimentos sociais, a ação social, a ação coletiva... então, hoje eu estudo história 
da religião e ciência da religião, mas... eu penso a partir de categorias que eu tive 
contato ou para estudar movimentos sociais, inclusive eu enquadro alguns 
movimentos religiosos em movimentos sociais na minha pesquisa e... então assim, a 

 
25 É possível que outras experiências tenham acontecido sem registro público, como no caso da relatada pelo 
estudante Patrick, à qual me refiro a seguir. 
26 Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/ocupacao-da-reitoria-da-ufop-por-estudantes-completa-
uma-semana-1.1055712 
27 Página da comunidade OcupaUfop no Facebook. 
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 minha resposta ela não é uma resposta só de alguém que viveu, mas de alguém que 

também pensou um pouquinho movimento social. Isso acho que é bom deixar claro. 
Então eu estou fazendo agora, usando a minha memória, né, pra te responder, já com 
esses enquadramentos aqui na minha cabeça, né (Patrick, entrevista narrativa). 

O relato de Patrick sobre a experiência dele na ocupação realizada no final de 2016 na 

UFOP, o acontecimento foco dessa pesquisa, traz elementos de experiências anteriores de 

participação política, notadamente em dois movimentos de ocupação na própria UFOP: a 

ocupação do CA do ICHS em 2014 e a ocupação da Reitoria em 2015. 
Quando eu entrei na UFOP, em 2014, o centro acadêmico do meu curso, né, o Centro 
Acadêmico de História, junto com os dois outros centros acadêmicos, o de Letras e o 
de Pedagogia, fizeram uma ocupação da sala que atualmente é a sala do Centro 
Acadêmico... fizeram uma ocupação em relação [à direção] do Instituto... Porque eles 
fizeram uma negociação lá na comissão de espaço físico, que era pra ser liberada 
aquela sala i01 pros estudantes, porque só o CAHIS tinha sala... o CALET, que era 
de Letras, tinha só um cubículo que eles guardavam uns textos e o CAPED nem sala 
tinha à época... E aí fizeram essa negociação. No fim a [direção] acabou recuando, 
na verdade postergou, falou que era uma coisa que deveria ser feita a longo prazo... 
E aí os centros acadêmicos resolveram partir pra uma ação diferente, uma ação... 
digamos direta, né... e... tirou todas as cadeiras da sala e ocupou... A gente dormiu, 
se eu não me engano, três dias lá... E eu era calouro, eu tinha acabado de entrar na 
universidade [...] Eu fui daquelas pessoas que não sabiam muito discutir política, não 
conheciam muito o que tava acontecendo politicamente no país, mas tinha ali um 
sentimento muito de... enfim... de algo está errado... Um sentimento pouco 
mobilizado, mas assim, digamos talvez uma potência ali de sensação... E aí eu 
participei de 2013 também, fui em atos em 2013. Nunca tinha participado de atos de 
rua, nunca tinha participado de atos políticos, nunca participei de grêmio, fui de 
ensino médio e nunca participei de grêmio estudantil... nunca fiz grandes 
reivindicações na escola, por causa disso... Mas em 2013, quando eu vi aquele monte 
de gente indo na rua, eu tive essa sensação. E nesse espaço eu passei a perceber uma 
nova forma de organizar essa insatisfação... Depois eu não fui participante de 
nenhum grupo até chegar na Universidade e conhecer o Centro Acadêmico, então o 
Centro Acadêmico eu conheci como esse primeiro espaço de organização desse 
sentimento tanto de insatisfação, como também de um sentimento de querer 
construir algo... de querer estar com pessoas que querem construir algo... E ali, 
conhecendo essas pessoas, e eu participei, entendendo como uma pauta legítima, mas 
também porque eu tinha essa necessidade de querer estar num espaço em que se 
discuta assuntos entre sujeitos que não... que não estejam numa sala de aula... que 
não seja um espaço formal, digamos, né... E aí eu participei dessa ocupação de 2014. 
Ela foi exitosa, então a sensação de você conseguir conquistar alguma coisa através 
de uma ação que, digamos, não seja legal, né, porque você ocupar não é 
necessariamente... se você pegar o que está nas normas da Universidade, não é uma 
ação legal, né... Inclusive a gente era acusado de estar privatizando o patrimônio 
público, era um argumento que era usado contra nós... E aí a gente ouvia isso. Não, 
a gente não quer privatizar esse espaço só pra gente, a gente quer tornar público 
um espaço que não está sendo ocupado por um grupo da universidade legítimo, né, 
que é o movimento estudantil... Então... nós estamos querendo, e isso era muito 
reivindicado por nós, nós estamos querendo participação de setores que não são 
ativos nas tomadas de decisão da Universidade. A gente quer democratizar a 
Universidade... Que era algo que tava lá em 2013, era uma discussão que tava em 
2013 essa ideia de você querer democratizar a democracia, tornar público o que já 
é público, mas infelizmente exclui pessoas, exclui agentes sociais e políticos... E aí 
a sensação de você conseguir através desse meio, ela foi... a gente fez festa depois, 
né... A gente fez festa pra comemorar a sala... Organizamos a sala da nossa maneira, 
entre os três centros acadêmicos... E ali passou a ser um lugar que foi a minha 
segunda casa. Inclusive, depois desse dia, se eu tava na Universidade eu tava em sala 
de aula ou tava naquela sala. E pra todo movimento estudantil, inclusive... depois 
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 passou a ser a sala do Movimento Negro... Era meio que um clube, né (Patrick, 

entrevista narrativa). 
Façamos uma pausa para a análise de algumas questões que esse relato coloca, outras 

abordaremos mais à frente, a fim de dialogarmos com os relatos de outras(os) estudantes. Em 

2014, portanto, os CA do ICHS ocuparam a sala que ainda hoje utilizam, e que logo foi 

reconhecida formalmente pela direção do Instituto como a sala dos CA. Esse espaço é bastante 

utilizado pelas(os) estudantes, como ele relata, e foi um local muito importante durante as 

ocupações, onde vários afetos e laços foram sendo construídos, como veremos mais adiante. 

O estudante marca a importância dessa primeira experiência de ocupação, que produziu 

um vínculo com o CA profundamente relacionado a questões da política. A partir de Butler 

(2018; 2019b) podemos pensar que isso que ele chama de organizar a insatisfação relaciona-se 

ao movimento de compartilhar o sentimento de vulnerabilidade, negando-se a vivenciá-lo como 

culpa ou responsabilidade individual. Isso será abordado de forma mais aprofundada a seguir. 

É interessante refletirmos sobre a noção de democracia presente neste relato. Percebe-

se o descontentamento com uma forma democracia que, apesar de assim nomeada, não inclui a 

todos de forma igualitária. Rancière (2014) analisa que “hoje ‘democracia representativa’ pode 

parecer um pleonasmo” (p.70), mas “a representação é, em sua origem, o exato oposto da 

democracia” (p. 70). Ele afirma que a criação da noção de democracia representativa surgiu não 

como forma de lidar com o crescimento populacional, como se defende, mas como estratégia 

de manutenção de poder pela elite dentro de um regime com aparência democrática. O regime 

de representação surge com a adoção do voto censitário, o que atribui cidadania somente às 

classes economicamente dominantes. O sufrágio universal não é consequência natural da 

democracia, mas sim uma conquista popular histórica, fruto de sangrentas lutas sociais, sendo 

também continuamente reabsorvido pelas oligarquias que se mantém no poder com aparência 

de expressão da vontade popular (RANCIÈRE, 2014).  

Além de referências a uma noção de democracia em que a participação esteja distribuída 

de forma mais igualitária, o relato aponta também para uma ideia de celebração ligada a essa 

forma de organização da vida política. Aqui a ação política não aparece descolada dos afetos. 

Vladmir Safatle (2016), ao pensar sobre as ações humanas e o que as motiva, alerta que a 

política, ao contrário do que comumente se diz, não é um campo exclusivo da razão no qual os 

afetos devam ser abafados a fim de que se estabeleça o diálogo dos melhores argumentos e 

assim se preserve a democracia. Ao contrário, o autor aponta que o que move os indivíduos são 

os afetos. A concepção de política como lugar exclusivo da razão opera na desqualificação da 

participação juvenil ao localizá-la num campo mais emocional, como se isso lhes retirasse a 
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capacidade argumentativa a despeito do crescente número de jovens ocupando o cenário da 

política institucionalizada. No relato de Patrick percebemos que o afeto e a celebração 

compõem as ações de articulação e luta política. Veremos em outros relatos que as ocupações 

foram, sobretudo, uma experiência afetiva que marcou profundamente a história dos 

participantes quando eles produzem relatos sobre eles mesmos.  

A desqualificação da participação dos jovens na política foi apontada em outras 

pesquisas (TOMIZAKI; DANILIAUSKAS, 2018). Pensando a partir de Leite (2014, 2017a) 

podemos compreender essa desqualificação como uma das expressões das hierarquizações que 

performaticamente constituem a identidade “jovem”.  
Assim como nas questões de gênero, existem as práticas reguladoras da coerência da 
idade que, “performativamente”, dicotomizam e hierarquizam a 
criança/adolescente/jovem relativamente ao adulto. A inversão entre expressão e 
resultado, implicada na noção de performatividade proposta por Butler, desnaturaliza 
não apenas o binarismo masculino-feminino, como também pode ser mobilizada para 
desestabilizar a dicotomização apriorística que costuma se colocar entre jovens e 
adultos (LEITE, 2014, p.148-149). 

A classe estudantil no Brasil é uma categoria composta majoritariamente por jovens. 

Apesar do público universitário não ser totalmente ou homogeneamente composto por jovens, 

entendemos ser possível algumas extensões das representações usualmente utilizadas para essa 

categoria, por entendermos que muitas dessas características podem ser dirigidas à categoria 

“estudante”. A categoria jovem tradicionalmente é compreendida e fabricada de modo a 

desqualificar a dimensão política desses sujeitos. Apesar da espontaneidade e do caráter 

horizontal em que se deram as ocupações estudantis no Brasil, muitos discursos se formaram 

no sentido de depreciar esses estudantes que se mobilizaram, sendo ora descritos como massa 

de manobra, ora enquadrados como criminosos.  

Leite (2017a) exemplifica a caracterização do jovem como irresponsável a partir de falas 

de gestores da educação:  
o enunciado “o resultado das ocupações, a gente vai ver daqui a nove meses”, que foi 
repetido por gestores de escolas da rede, conforme relatado nas entrevistas e 
vivenciado diretamente pela pesquisa, exemplifica as muitas iterações que trabalham 
por uma identificação da juventude como irresponsável, individualista e hedonista, 
corroborando a subordinação e desempoderamento da sua voz na ordem social 
(LEITE, 2017a, p. 35). 

A associação entre o movimento de ocupação e a gravidez das estudantes, expressa no 

enunciado descrito por Leite (2017a), exemplifica a desqualificação desses sujeitos. Mesmo 

organizando e mantendo uma grande mobilização de resistência política, o olhar adulto localiza 

essas e esses jovens ainda na posição de irresponsabilidade, negando ou minimizando a 

legitimidade do movimento de ocupação. 
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No campo dos enunciados sobre a juventude, por vezes os jovens são identificados como 

apáticos e desmobilizados, mas ao se engajarem em lutas políticas eles sofrem novamente uma 

desclassificação, ao serem acusados de servir como massa de manobra (CORTI; 

CORROCHANO; SILVA, 2016). Os jovens são produzidos nesses discursos como sujeitos 

apáticos quando não se mobilizam, e como facilmente manipulados quando estão mobilizados. 

Dessa forma, essa estratégia discursiva age na desqualificação de toda a possibilidade de ação 

política juvenil. 

Essa desqualificação do jovem estudante como sujeito capaz de pensar e articular 

resistência política é uma forma de violência ética, como concebida por Butler (2017a), já que 

esses discursos que atuam na formatação desses jovens tentam retirar deles a possibilidade de 

expressarem suas angústias, suas insatisfações e suas reivindicações, invizibilizando suas lutas 

e seus corpos dispostos em aliança (BUTLER, 2018).  

Os enunciados que circulam em nossa sociedade sobre os jovens trazem uma dualidade, 

por um lado eles são rechaçados do campo legítimo de participação política, e por outro, 

valorizados como possuidores de uma “essência” inconformada, que não aceita injustiças. As 

palavras dos jovens no campo da política, em nossa sociedade, são tomadas tanto como 

contendo uma potência revolucionária, afirmadas com a força e utopia que seriam 

características dessa fase da vida; mas também são, ao mesmo tempo e em associação a esse 

entendimento, afastadas dos centros de decisão e de poder. Acredito que essas duas concepções 

desqualificam e silenciam os jovens, pois mesmo ao serem tomados como “revolucionários” 

essa noção é cercada por um certo medo de que as coisas “fujam ao controle”, que os caminhos 

tomados podem ser “irresponsáveis” ou irrefletidos. Como se, conforme Safatle (2016), os 

afetos estivessem descolados da razão, o que significaria um perigo à democracia. No livro O 

ódio à democracia, Rancière (2014) afirma que, por estar intrinsecamente ligada à noção de 

igualdade, a democracia, desde o seu surgimento e sob diferentes formas, desperta o ódio das 

classes dominantes. Uma das formas deste ódio traduz-se no medo de que a democracia atinja 

o seu próprio objetivo, ou seja, de que a soberania popular se efetive, de que o poder realmente 

emane do povo. Podemos pensar, a partir também da noção de que o poder está disperso na 

sociedade e se produz e reproduz nos discursos circulantes (FOUCAULT, 2004), que esses 

enunciados que desqualificam e deslegitimam as lutas políticas da juventude negam a condição 

de igualdade de participação na vida pública a esses sujeitos, e podem expressar o medo descrito 

por Rancière (2014) de perda do controle da vida democrática precisamente pelo exercício 

pleno desta. 
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 Essas desclassificações dos jovens como agentes políticos são exemplos dos 

procedimentos de controle e delimitação do discurso descritos por Foucault (2004), pois 

funcionam como um sistema de exclusão, na forma de uma interdição da fala dos jovens, ao 

delimitar o direito privilegiado de dizer o que é política, ou quais são os caminhos para a 

educação. Para Foucault: 
Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo 
indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de 
discurso, segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que 
estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de 
educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos 
discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo (FOUCAULT, 2004, 
p. 43-44). 

Esse trecho é importante para a compreensão de que disputa está colocada quando 

setores conservadores da sociedade brasileira propõem reformas curriculares nas escolas, por 

meio de leis que se articulam a enunciados apresentados sob a forma de preocupações sobre a 

existência de uma doutrinação marxista e de gênero nas escolas, e os estudantes resistem a esses 

ataques, afirmando a necessidade de manter-se uma educação que permita o amplo 

conhecimento histórico e social como garantia da presença do pensamento crítico. Para Butler 

(2019), o ataque ao conhecimento é uma tática antiga dos governos autoritários, mas isso só 

pode ser entendido se temos acesso ao conhecimento histórico. Questionada sobre o que 

representa um corte de verbas para as ciências humanas no contexto do Brasil hoje, Butler 

adverte que: 
É impossível entender nosso mundo sem entender as histórias e as imagens, a 
interpretação e a argumentação. Precisamos das Ciências Humanas e Sociais para 
desenvolver uma compreensão bem informada da história, da sociedade e da 
imaginação. Negar essas disciplinas é negar tanto a memória quanto a esperança, e 
nos deixa à deriva em um mundo impulsionado apenas por forças econômicas. Como 
poderíamos responder à questão sobre o que vivemos e em que tipo de mundo 
queremos viver se negarmos a filosofia? Como entenderíamos como o mundo é 
organizado se erradicarmos a sociologia? Pode-se ter qualquer posicionamento 
político e ainda valorizar esses campos de estudo. Alguns dos maiores pensadores 
conservadores surgiram de ambas as disciplinas (Butler, 2019, n.p.).  

Retomemos o relato de Patrick do ponto em que paramos. Ele segue narrando como se 

deu a sua participação numa segunda experiência de ocupação dentro da UFOP, trata-se da 

ocupação da Reitoria em junho de 2015. 
E aí veio em 2015, a Dilma ganhou, né, a eleição, e aí veio a Pátria Educadora28 e 
aqueles cortes na educação... Aquele ministro que a Dilma tinha escolhido, o Levy, 
estava no governo agora, estava com o Paulo Guedes também... e aí com aqueles 
cortes, a Universidade já sentindo o impacto daqueles cortes, a gente faz uma 
assembleia estudantil em junho, se não me engano, de 2015... Tem mil alunos... a 
maior assembleia estudantil do Brasil naquela época... e aí o DCE... e aí vem mais 
uma vez aquela ideia de você querer democratizar as instituições, porque a gente 
tinha críticas inclusive a como o DCE funcionava, o Diretório Central dos 
Estudantes... Porque ele tomava decisões que não... não tavam de acordo, que não 
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 atendia esse grupo organizado de pessoas, que não era de um partido, tinha pessoas 

de partido? Ttinha pessoas de partido, tinha pessoas de coletivos estudantis 
organizados que são ligados a partidos, depois se te interessar eu te falo, mas... 
tinham muitos estudantes que tinham esse sentimento de querer democratizar a 
democracia, mas que não eram organizados. Eu era uma dessas pessoas, eu não era 
de partido, nem de coletivo nenhum, era só do Centro Acadêmico de História... E aí 
eu fui à essa assembleia e aí nessa assembleia quando o DCE, que era ligado a um 
coletivo do PT, não permitiu que a gente fizesse a discussão da greve estudantil... que 
o que a gente queria era fazer uma greve estudantil contra os cortes que a Dilma tava 
fazendo na universidade... a gente optou por ocupar a Reitoria. E nós ficamos 11 dias 
ocupados na Reitoria, isso em 2015... Ocupamos a Reitoria por 11 dias. No 
imaginário é óbvio que tinha  aquele documentário29 dos Pinguins do Chile, dos 
estudantes, dos Pinguins do Chile, era uma coisa que a gente falava... a gente falava 
do movimento secundarista de São Paulo que também começava a utilizar essa 
técnica das ocupações de escolas... E... quando formou uma comissão de negociação 
com a ocupação, porque a Universidade respeitou, foi bem respeitosa, falou que era 
legítimo, falou que não utilizaria força pra desocupar... aí a gente entendeu que era 
importante fazer uma negociação e eu participei, eu tinha um ano só mas eu 
participei... tinham estudantes que tinham mais experiência, mas eu tive esse espaço... 
esse espaço existia, mesmo eu não tendo um acúmulo político, eu não tinha um 
acúmulo partidário, principalmente, eu  não tinha, hoje eu tenho, à época eu não 
tinha... e aí eu participei dessa comissão de negociação [...] E aí essa comissão de 
negociação, ela não tinha como negociar acabar com os cortes do governo Dilma, 
mas a gente aproveitou o espaço pra negociar maior autonomia do movimento 
estudantil nas decisões da universidade... a gente também colocou o nome social 
como uma pauta, pra adesão dessa pauta... outra, era a participação dos estudantes 
na elaboração dos projetos político-pedagógicos dos cursos... Enfim, foram todas 
pautas que foram colocadas... e... mais uma vez a gente teve um acordo, a gente 
conseguiu chegar num acordo... Só que esse movimento morreu, porque o DCE, 
como entendia que o nosso movimento era um movimento concorrente a ele, aí muitos 
rachas ali no movimento estudantil existiram e ele acabou morrendo (Patrick, 
entrevista narrativa). 

Neste trecho do relato de Patrick notamos a performatividade da noção de participação 

política nas experiências de ocupação. Trataremos disso adiante, mas é importante já notar que 

essas experiências produzem efeitos nos estudantes, não só nos diretamente envolvidos, mas 

também como representação da classe estudantil. Ao falarmos, portanto, em performatividade, 

falamos também em processos de identificação e significação. Enquanto iteração de atos 

corpóreos (nos quais a linguagem se inclui), a performatividade produz efeitos no discurso, na 

realidade e nos próprios sujeitos, a partir de certos regimes de verdade. Esses regimes de 

verdade, as referências que temos e somente dentro das quais é possível nos constituirmos, se 

produzem também performaticamente, ou seja, por meio de discursos que tem o efeito de 

produzir aquilo que nomeiam (DERRIDA, 1991; BUTLER, 2016, 2018). 

Dessa forma não produzimos somente a realidade externa, mas nos constituímos através 

de processos de subjetivação. O relato de Patrick traz um reconhecimento de si como estudante 

revolucionário a partir do momento em que um discurso sobre estudante revolucionário o 

atinge. Ele fala sobre as ocupações secundaristas de São Paulo e do Chile, e refere-se ao 

 
29 Documentário A Rebelião dos Pinguins, de Carlos Pronzato. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=kYzkDql56yw. 
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documentário A Revolta dos Pinguins. Esse documentário retrata como as ocupações estudantis 

chilenas, que foram grande referência para as ocupações no Brasil, inspiraram-se em outro 

documentário lançado à época sobre a participação do movimento estudantil na resistência 

contra a ditadura no Chile.  É interessante notar como essas referências sobre a participação 

política estudantil compõem processos iterativos que nomeiam e produzem a participação 

discente. Em outras palavras, essas referências exemplificam a performatividade política da 

participação estudantil, da qual as ocupações fazem parte. O reconhecimento institucional 

também aparece no relato e contribui para esse processo de formação subjetiva das(os) 

estudantes como sujeitos ativos, participativos e revolucionários. 

No trecho do relato acima notamos ainda a presença de uma agenda interseccional de 

luta social, presente na reivindicação pela adoção do nome social pela Universidade, que ainda 

não tinha ocorrido à época dessa ocupação em 2015. Isso diz sobre uma concepção ampla de 

universidade democrática, que deve abarcar essas pautas muitas vezes invisibilizadas. À 

exemplo do que aconteceu em outros locais, para além das reivindicações que marcam o início 

das mobilizações dos movimentos de ocupação, as pesquisas nesse campo apontam para a 

emergência de outras discussões que perpassam as vivências dos estudantes e as relações que 

esses estabelecem no contexto escolar/universitário. São frequentes, por exemplo, relatos da 

existência de espaços de discussão sobre racismo estrutural e questões de gênero dentro das 

programações das ocupações (GOHN, 2017; LEITE, 2017a). Nas ocupações que são o foco 

dessa pesquisa, ocorridas no final de 2016 na UFOP, essa agenda interseccional também se fez 

presente nos debates que compuseram as programações das atividades. Também frases 

estampadas nas fotos a seguir (Figura 2), a primeira de uma vidraça pintada no DEGEO/UFOP 

e a segunda de uma manifestação conjunta das ocupações dos três campi da UFOP realizada 

em João Monlevade, vemos a contestação da violência de gênero e racial: “machismo mata” e 

“a nossa luta é todo dia contra o racismo e a homofobia”.  
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Figura 2: Fotos publicadas na página das comunidades Coletivo Ocupa DEGEO – UFOP e Ocupa ICSA no 
Facebook, respectivamente. Sem créditos das fotos. 
 

Conforme analisa Arroyo (2012), a desigualdade não deve ser compreendida apenas 

como carência (de bens materiais, saúde, educação, trabalho, moradia) que políticas 

distributivas, compensatórias possam solucionar, e sim de forma complexa, atravessada ou, 

mais precisamente, assentada em questões outras que os fazem diversos (em raça, etnia, gênero, 

orientação sexual, campo, periferia). O autor analisa o caráter pedagógico dos coletivos e 

movimentos sociais, que em suas práticas denunciam essas desigualdades e ensinam outras 

leituras sobre as mudanças que precisam se efetivar na busca pela democracia e igualdade. 

Assim, “se sua diversidade social, étnica, de gênero está na base de sua desigualdade nas 

condições sociais de vida, como membros desses coletivos reagem a políticas e pedagogias 

compensatórias, distributivas, moralizantes e apontam políticas e pedagogias das diferenças, 

afirmativas” (ARROYO, 2012, p. 45). Em um estudo sobre as políticas de inclusão e as relações 

com a diferença, realizado na Universidade Federal de Goiás, Herbetta (2018) afirma que “a 

agência de pessoas e coletivos é fundamental no processo de democratização universitária. E 

[...] a universidade necessita de transformações estruturais para a concreta efetivação da 

inclusão e permanência” (p. 306). 

Nesse sentido, é importante um olhar interseccional para a compreensão de como 

diferentes opressões se articulam na vivência concreta dos indivíduos, complexificando as 

reivindicações para além do que se expressou originalmente e que motivou a reunião inicial 

dessas pessoas. A noção de interseccionalidade (CRENSHAW, 2002) é indispensável para 

pensarmos como as estruturas desiguais em nossa sociedade, como classe, raça e gênero, se 

entrecruzam nas experiências dos sujeitos. Outras pesquisas apontam para a importância da 

interseccionalidade na análise das ocupações, e o limite de categorias pré-definidas como jovem 
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e estudante como tentativa de abarcar caraterísticas universais e que conteriam em si uma 

identidade definida. Leite (2017a), em pesquisa sobre as ocupações estudantis de 2016, afirma 

que a riqueza e radicalidade desse movimento apontam para a pertinência de “uma perspectiva 

desconstrutora e interseccional” (p. 23) já que impõem a necessidade de “criação de outro 

vocabulário e gramática para a abordagem político-pedagógica desse novo ativismo” (p. 23).  

 

 3.2 A sensação compartilhada da precariedade e a produção de alianças  

“A minha entrada foi assim... foi eu perceber o impacto que causaria na vida de todo 

mundo, de várias gerações” (Helena, grupo de discussão). 

“O que me motivou mesmo foi o medo desse espaço não existir mais... e fazer com que 

esse espaço existisse, que ele não acabasse” (João, grupo de discussão). 
Eu tava trabalhando no Nace, na assistência estudantil... na recepção dos alunos, 
conferência de documentos... e aí quando começou essas manifestações dos 
secundaristas e eu comecei a ver o impacto que esses cortes teriam na vida de todo 
mundo... na minha, que tava no meio do curso, na vida de quem tava chegando... no 
desespero de quem tava chegando... Igual o João falou.. eu lembro muito do João 
nessa época também... Porque assim.. era um sonho de quem tava entrando e podia 
acabar a qualquer momento... e a ocupação seria a forma de luta, de resistência 
(Helena, grupo de discussão). 

 

Eu tinha esse sentimento... de que eu tive essa oportunidade e eu não achava justo 
simplesmente ela acabar... Porque esse era o sentimento que a gente tinha na época... 
que a PEC ia passar e que ia acabar tudo... que agente tava perdido... Em termos tá 
sendo assim, mas tá sendo um desmonte mais longo, mas tá acontecendo... Então acho 
que eu tinha muito esse sentimento... de... por mais que eu não entenda esse espaço 
completamente eu quero defendê-lo. Eu quero que outras pessoas tenham essa 
oportunidade. Eu lembro que eu tinha participado das jornadas dos 20 centavos em 
São Paulo... Eu não participei de todas as manifestações... algumas foram bem 
violentas... eu achava melhor não me expor muito... mas eu lembro desse sentimento 
que a gente tinha... dos direitos que a gente tem e como eles são retirados (Luna, 
grupo de discussão). 

Esses relatos produzidos no grupo de discussão informam que a motivação principal 

para o engajamento no movimento de ocupação é a percepção da perda iminente de direitos já 

conquistados. Na ocasião elas(es) respondiam a nossa primeira pergunta no grupo de discussão, 

sobre como se deu a tomada de decisão de participar da ocupação e quais foram suas motivações 

(Anexo B). O sentimento narrado por essas(es) estudantes aproxima-se da noção butleriana 

(2018) de compartilhamento da sensação de aceleração da precariedade induzida e que, de 

acordo com a autora, permite a formação de alianças. Nesse sentido, as ocupações na UFOP, 

assim como as outras experiências de ocupações estudantis, possibilitam o compartilhamento 

dessa sensação quando as políticas governamentais ameaçam destruir direitos sociais. Ao 
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ocuparem as instituições escolares esses estudantes afirmam a sua existência nesse contexto e 

resistem às tentativas de aniquilação pelas práticas neoliberais. 

Como afirmamos anteriormente, a vulnerabilidade, que pode ser entendida como uma 

condição humana se considerarmos que necessitamos do outro para manutenção de nossa vida 

e para entrada na cultura, é também socialmente produzida e acelerada em determinados 

contextos. Em relação aos estudantes da UFOP, já afirmamos que essa vulnerabilidade não é 

igualmente distribuída, sendo que o campus Mariana concentra muitos estudantes posicionados 

socialmente em condição de maior vulnerabilidade.  

O processo de mercantilização da educação constitui-se na produção de uma educação 

à imagem do mercado, de acordo com as mesmas lógicas. O modelo neoliberal se sustenta e se 

reproduz de forma dispersa. Se retomarmos a noção de poder de Foucault nos lembraremos que 

este não é propriamente repressivo, embora também tenha esse caráter, o poder é sobretudo 

produtivo. Nesse sentido, de acordo com nossa ordem econômica serão valorizadas e 

produzidas pedagogias que reforcem os sentidos que sustentam a ordem capitalista. Assim, 

valores de mercado, como eficiência, competência e competitividade, são transportados para a 

área da educação e forçam cada vez mais a presença desses aspectos na educação com as muitas 

consequências que esse processo produz. Oliveira, Severo e Pujol (2019) advertem que no 

cenário de educação mercantilizada “certas pedagogias são esquecidas, omitidas, 

invisibilizadas em meio às pedagogias hegemônicas – aquelas que possuem estreitas relações 

com o sistema capitalista e a lógica neoliberal –, colocando a educação em uma camisa de 

forças que tende silenciar seus sujeitos” (OLIVEIRA; SEVERO; PUJOL, 2019, p. 196). 

As ocupações surgem como forma de resistência a essas práticas neoliberais, que agem 

também na produção de sujeitos autônomos, responsáveis únicos por seus sucessos e fracassos. 

Conforme dito anteriormente, é necessário romper essa noção de indivíduos autônomos e 

separados a fim de nos abrirmos para o que é exterior a nós e, no entanto, nos constitui 

(BUTLER, 2017a). A articulação e luta política por condições de vida mais justas depende de 

uma compreensão das formas de produção das condições de vida precária em nossa sociedade. 

A condição precária não é uma característica individual, ela é socialmente produzida e acelerada 

de acordo com as manifestações de poder existentes (BUTLER, 2011). Tomá-la como condição 

partilhada é importante para a ação política, com efeitos também em nossa subjetividade. Butler 

afirma: 

Sobre e contra uma sensação cada vez mais individualizada de ansiedade e fracasso, 
a assembleia pública incorpora a percepção de que essa é uma condição social 
compartilhada e injusta. A assembleia desempenha o papel de uma forma provisória 
e plural de coexistência que constitui uma alternativa ética e social distinta da 
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 ‘responsabilização”. Como espero sugerir, essas formas de assembleia podem ser 

entendidas como versões nascentes e provisórias da soberania popular. Elas também 
podem ser consideradas lembretes indispensáveis de como a legitimação funciona na 
teoria e na prática democráticas. Essa afirmação de existência plural não é de forma 
nenhuma um triunfo sobre todas as formas de precariedade, embora ela articule, por 
meio de suas representações, uma oposição à precariedade induzida e às suas 
acelerações (BUTLER, 2018, p. 22). 

Seguindo Butler (2018), podemos pensar as ocupações como experiências de corpos que 

se posicionam em aliança, a partir desse compartilhamento de uma sensação de perda acelerada 

de direitos e, portanto, de produção da condição precária. Vejamos a partir dos relatos estudantis 

como essas alianças foram sendo construídas.  

 

  3.2.1 Ocupar ocupando: a tomada da palavra  

 
Luna: A decisão de ocupar, foi uma decisão que... assim... na hora ela pareceu que 
explodiu... ela não foi exatamente um consenso. 
Thayná: Exatamente. 
Luna: Né? Parecia que era só um grupo de alunos que decidiu... o que realmente foi. 
(Grupo de discussão). 
 

Quando a gente chegou pra essa assembleia no ICHS, tava muito cheia, eu acho que 
foi uma das assembleias mais cheias desde que eu tô aqui no ICHS... Geralmente as 
assembleias são bem esvaziadas... E tinha uma energia diferente acontecendo... As 
pessoas tavam com um ânimo diferente... E eu lembro que teve a votação, e uma coisa 
que pra mim é curiosa... na ocupação do ICHS quem ficou por quase todo o período 
de tempo da ocupação foi quem votou que achava melhor não ocupar... [risos] isso 
pra mim foi muito curioso, você lembra disso Luna? [sinal afirmativo da Luna] E... 
eu lembro que nessa reunião depois que a gente votou ficou todo mundo... tá, mas 
como é que faz? Decidimos ocupar... Que hora que a gente ocupa? Como é que faz 
pra ocupar? Aí o Djonga gritou assim: gente, ocupar é ocupando, porra [risos] já 
começa aqui ó... Aí a gente já começou a reorganizar o espaço ali do redondo 
(Thayná, grupo de discussão). 

Pensando nos processos de produção da condição precária e nos silenciamentos da 

educação que representavam as propostas de lei contra as quais as(os) estudantes resistiam, 

podemos interpretar as ocupações como uma forma de “tomada da palavra” pelas(os) 

estudantes, na qual elas(es) interrompem o cotidiano para forçar a escuta de suas demandas. 

Essa tomada da palavra, como relatado pelas estudantes Luna e Thayná, se deu como uma 

“explosão”. E a decisão de ocupar foi apoiada e executada também por aquelas(es) que a 

princípio foram contra. A forma como se dá essa ação, de acordo com esses relatos, difere das 

tradicionais manifestações, em que geralmente após a deliberação sobre uma ação tem-se um 

tempo de preparo para a execução. No caso narrado, a “explosão” talvez consista na fusão de 

decidir e agir, num processo que também não descola emoção e razão, o que reafirma que o 

fazer da política não está restrito a esse campo dos “melhores argumentos”, conforme Safatle 

(2016). Para Sílvio Gallo (2017), 
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 a revolta é puramente ação. Insurgir-se é tomar o destino em suas mãos e agir, 

construir os próprios atos, a própria vida, na relação com tudo aquilo e todos aqueles 
que aí estão. A revolta não se explica, de modo que não adianta buscar compreendê-
la pelos movimentos históricos. Aqui não há “amor”, não há inerência da condição 
humana, não há metafísica. Só há ações e reações, forças, resistências, jogos de poder. 
A imposição de submissão é um poder, mas a revolta que se faz ato é também um 
exercício de poder (GALLO, 2017, P. 315). 

 

  3.2.2 A construção do coro: disseminações e alianças  
Eu lembro do início, quando começaram as movimentações, na época que eu era do 
DCE, então a gente já tava num processo de pensar movimentação de luta, mas 
naquela época era mais contra o Michel Temer, que tinha acabado de virar 
presidente, e da agenda que ele tava impondo, diversas coisas né, Reforma da 
Previdência, a PEC dos Gastos, que foi a principal motivação pras ocupações... E aí 
nessa época eu tava no DCE pra construção desse calendário de luta... de 
mobilização dos estudantes pra compor uma unificação da UFOP pra levar essa luta 
pra fora da Universidade. E aí o que começou a acontecer é que os secundaristas 
começaram a ocupar, né... começaram a ocupar as escolas no Paraná e depois se 
espalhando pelo Brasil todo... E aí... esse sentimento começou a nascer, mas nesse 
caso não foi no DCE... começou a nascer nos estudantes mesmo, individualmente e 
[...] começou a se espalhar... E aí a gente começou a repensar... Mas nesse ponto eu 
lembro que eu via a possibilidade de ocupação da UFOP como uma coisa muito 
distante... Porque a UFOP tinha ocupado a reitoria em 2015, eu não tava na UFOP 
ainda, mas eu ouvia histórias dessa ocupação, eles mesmos contando dessa ocupação 
como se fosse assim, o auge da luta na UFOP, né... a ocupação da reitoria foi o 
máximo que a gente conseguiu... chagamos lá e foi isso aí... Como eles falavam 
parecia que aquilo era o limite sabe... que pra frente daquilo não dava pra fazer 
mais... na Universidade... que a UFOP tradicional... enfim, não tem esse perfil, etc. 
Aí então a gente continuou pensando uma mobilização mais... manifestação, enfim... 
assembleias... Só que aí, eu me lembro que teve um dia de paralisação, que foi uma 
paralisação conjunta, foram técnicos, estudantes e professores que paralisaram... e 
aí a gente fez umas ações lá no... eu sou estudante do ICSA, a gente fez umas ações 
lá no ICSA... pra discutir política, pra falar da PEC, panfletagem, esse tipo de coisa... 
E aí nesse meio tempo... o DEART ocupou. E aí quando o DEART ocupou a gente... 
começou a ficar, ficar... essa palavra tomou conta das pessoas, né... [os outros se 
manifestam sorrindo e concordando] A gente começou aí a ver uma... houve uma 
mudança de chave, sabe... Uma coisa que pra nós era distante, alguém já tinha feito 
dentro da universidade agora. Então pra gente, a partir daí, começou a virar o 
assunto das assembleias... E aí eu me lembro que, pra mim era muito claro a partir 
de então que era uma coisa possível de fazer... Só que ia dar trabalho... pelo menos 
pra mim, que a gente ia peitar, pelo menos nessa altura, os professores. Então... a 
gente fez uma assembleia no ICSA depois desses dois dias... e aí eu lembro que a 
gente fez uma assembleia exaustiva... e aí pausou a assembleia porque a gente tinha 
emperrado uma discussão sobre as ocupações, porque não tinha consenso 
nenhum... não tinha... enfim, as discussões caminhavam pra um nada, porque não 
tinha consenso, porque não havia decisões, porque as deliberações eram todas 
muito vagas, com pouca aceitação... E a gente parou... Aí eu lembro que eu fui pra 
casa, eu moro nas Moitas, eu fui pra casa e aí no caminho pras Moitas a gente passa 
dentro do ICHS... Fui pra casa, tomei banho, voltei... Quando eu voltei... o ICHS tinha 
acabado de decidir ocupar [risos Thayná] E aí eu lembro que eu conversei com umas 
pessoas lá... eu falei, gente o quê que aconteceu? E aí eles já tavam em reunião pra 
decisão de como seria a ocupação... já tinham decidido ocupar. Enquanto o ICSA 
ainda tava discutindo a questão da ocupação ainda... não tinha deliberação pra 
ocupar ainda... não tinha. Aí eu lembro que eu voltei, passei pelo ICHS e cheguei no 
ICSA. E aí eu cheguei no ICSA, conversava com o pessoal que eu tinha relação lá, 
que tavam na assembleia... e a conversa era de que, pelo menos pra mim, era de que 
a gente não podia ocupar naquele dia... tipo assim... hoje não vai rolar, você sabe 
que não vai rolar, que não vamos ocupar, acho que não rola, uma coisa muito 
complicada pra gente decidir nessa assembleia aqui, não vamos fazer... E aí... eu 
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 tinha acabado de ver a do ICHS. Eu tava eufórico! Eu fui eufórico do ICHS pro ICSA! 

Eu pensei, gente se o ICHS fez a gente precisa fazer, é o mínimo [risos]. E aí a 
assembleia voltou nesse mesmo dia, retornou umas 8, 9 da noite... E aí a conversa 
começou, a notícia chegou do ICHS, a gente começou a conversar entre si, saber da 
temperatura, o que as pessoas tavam achando... Aí começou a conversa, não era mais 
se ocupar ou não, a conversa aí já passou a ser vamos ocupar quando?... E aí 
começou uma conversa meio fria de ah, precisamos ocupar, como que nós vamos 
fazer, mas e os professores?... Só que aí, na medida que foi passando, começou uma 
conversa mais acalorada. Aí quem tomou fala foi uma galera que tava mais ligada 
aos movimentos na época, aos movimentos estudantis da época... E aí começou a 
pegar fogo um pouco assim... E ali eu tive a certeza que a gente ia ocupar naquele 
dia. Porque o pessoal começou a ficar doido assim... começou a gostar muito da 
ideia. Então foi nesse processo louco assim... de achar num dia que era muito 
distante, pra no outro dia ver o ICHS ocupando e nesse mesmo dia a gente decidir 
ocupar e começou a ocupação naquela noite (Antônio, grupo de discussão). 

Ainda durante a discussão no grupo iniciada a partir de nossa primeira pergunta (Anexo 

B), Antônio relata sua experiência na tomada de decisão de participar das ocupações. Esse relato 

mostra que, antes do início das ocupações secundaristas, a resistência a políticas que 

representam retrocessos nas áreas da educação, saúde e trabalho, articulava-se na UFOP na 

forma de assembleias, passeatas, panfletagem, paralisações e greve. Com as ocupações das 

escolas no Paraná, entretanto, outras escolas secundaristas e universidades seguem o 

movimento, que novamente se espalha pelo país, dessa vez com uma pauta nacional unificada. 

Como já abordamos, as ocupações anteriores, ocorridas no ano de 2015 e primeiro semestre de 

2016, apesar de terem se espalhado pelo território nacional, tiveram seu início motivado por 

questões específicas em relação a políticas dos governos estaduais. Ao longo dessas primeiras 

experiências de ocupação diversas pautas foram compartilhadas e já se colocava em questão os 

significados de uma “educação de qualidade”. Entretanto, as ocupações do final do ano de 2016 

já começam com uma pauta nacional.  

Ao perceber a movimentação do início das ocupações, essa ação aparece no campo de 

possibilidades, ainda que no início somente para imaginá-la no campo da impossibilidade de se 

tornar real no contexto da UFOP. O estudante marca em seu relato como transitaram em um 

mesmo dia essas dimensões do inimaginável, do impossível e do possível. Podemos pensar, 

juntamente com Butler (2018), que esse trânsito se dá por meio de performatividades coletivas 

pois, a partir dessas alianças de corpos em outras experiências de ocupação estudantil essa 

forma de estar em assembleia se torna reconhecível para outros, adentrando o universo das 

possibilidades. Novamente a emoção aparece no relato como algo que definiu a ação. Eu tava 

eufórico, conta Antônio. Ele percebe que a ocupação iria acontecer quando uma discussão que 

se inicia fria começa esquentar até que pega fogo. Esse “fogo” se espalha, nacionalmente e 

dentro da UFOP, em velocidade e potência extraordinárias como se deu nas ocupações 

anteriores (GOHN, 2017; GROPPO, 2018; OLIVEIRA; SEVERO; PUJOL, 2019). 
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As ocupações na UFOP serão tratadas no plural pois, apesar de ter sido um movimento 

construído com esforço de diálogo conjunto, ele mesmo não se reconhecia como uma unidade 

e constituiu-se com a noção de autonomia para cada Instituto conduzir sua ocupação, como 

informa o relato a seguir. Essas ocupações não iniciaram e não finalizaram ao mesmo tempo. 

Para fins de demarcação temporal, podemos datar o início das ocupações no dia 27 de outubro 

de 2016 com a ocupação do DEART logo pela manhã, como deliberado no dia anterior pela 

assembleia dos estudantes daquele departamento. No mesmo dia se deu a ocupação do ICHS e 

do ICSA. Rapidamente todas as unidades acadêmicas nos três campi da UFOP foram ocupadas. 

Já o fim das ocupações nessa Universidade pode ser demarcado com a desocupação do ICHS, 

a última unidade a desocupar, no dia 16 de janeiro de 2017, data em que foi retomado o período 

letivo. 
Primeiro aconteceram descentralizadas as assembleias nos Institutos... Por quê? 
Porque o grupo que estava montando essas assembleias, ele já tinha vivido o golpe 
que o DCE30 tinha dado na assembleia de 2015... Que é o quê? É você tentar fazer 
uma única assembleia de uma só vez, de uma hora pra outra, e aí ter um grupo muito 
pequeno de estudantes, que não consegue ir contra a instituição... Porque essa era a 
nossa crítica. Essas instituições, mesmo que estudantis, elas são tão burocratizadas 
que elas não conseguem atender a nossa demanda, a demanda das pessoas que estão 
ali construindo... Então o que a gente entendia? Que ter um número grande de 
pessoas era importante. Então o que a gente fez? Assembleias nos institutos, 
descentralizadas... ICHS, ICSA... DEART, que foi o primeiro que ocupou... DEART 
foi o primeiro a ocupar, o ICHS foi o segundo, o ICSA foi o terceiro, ICEB, Escola 
de Minas... E aí depois que já existiam as ocupações, que já tinham sido feitas várias 
dessas assembleias pequenas... aí a gente chamou uma assembleia geral, uma 
assembleia maior. E foi a maior assembleia do Brasil. Uma universidade 
pequenininha igual a UFOP, comparada à UFMG, UFES, UFRJ... fez a maior 
assembleia em número de estudantes do Brasil. Teve mais de 4.500 estudantes... Foi 
muito grande... A foto que está na capa daquele grupo lá, do grupo UFOP... não sei 
se eles mudaram, mas era a foto da votação inclusive... das mãos erguidas lá... E foi 
uma assembleia muito interessante, que teve muitas falas boas, tinha uma pluralidade 
muito grande de cursos, não eram cursos só de Humanas, tinham cursos de 
Engenharia, Medicina, Farmácia... o pessoal da Farmácia falando do impacto que 
tinha na saúde pública, o pessoal da Medicina falando... o pessoal da Nutrição 
falando também... sobre esses impactos na saúde... o pessoal do Direito foi muito 
participativo, falou muito sobre questões de política pública, como isso era até uma 
coisa meio incoerente constitucionalmente... Então... tinha uma pluralidade e o 
debate foi muito rico... E aí desse momento surgiu um acúmulo tão grande de 
política... de movimento social mesmo, não política partidária... que a gente fez uma 
federação das ocupações da UFOP... Cada ocupação era autônoma pra desenvolver 
o seu próprio formato, a sua própria organização... Só que essas ocupações se 
reuniam, através de representantes, numa federação de ocupações... e que aí 
tratavam coisas maiores, como marchas pra Brasília, como juntar mais dinheiro para 
conseguir fazer campanha de mobilização social, de ações diretas que também... aí 
fica um pouco difícil de falar, mas ações diretas que a gente construiu também... tudo 
isso era discutido nesse espaço... E foi isso sabe... foi um movimento que se 
organizava dessa maneira... descentralizada, de uma maneira muito... orgânica 
dentro da vida dos estudantes... Não foi uma coisa que foi decidida numa assembleia 

 
30 A chapa do DCE a qual o estudante se refere é anterior a que estava na gestão no momento das ocupações que 
são o foco dessa pesquisa. Esta última iniciou sua gestão no segundo semestre de 2016, poucos meses, portanto, 
antes da deflagração das ocupações na UFOP. 
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 e aí a gente foi comunicar a base que estávamos de greve... a base organizou tudo, 

a base discutiu essa ocupação... A assembleia do ICHS teve 300, quase 400 pessoas... 
num instituto pequenininho igual o nosso... tinha assim... muita gente, foi uma 
assembleia muito cheia.. então foi isso sabe... de baixo pra cima (Patrick, entrevista 
narrativa). 

 A foto a qual Patrick se refere neste relato encontra-se reproduzida abaixo (Figura 3). 

Nela, as(os) estudantes estão reunidas(os) no Ginásio Poliesportivo da Escola de Educação 

Física da UFOP, com as mãos erguidas em gesto de aprovação à Ocupação da Universidade 

durante a Assembleia Geral Universitária, em 04 de novembro de 2016. O estudante relata 

estratégias adotadas com a finalidade de descentralizar o movimento de forma que ele ganhasse 

corpo e força antes de passar por processos institucionalizados, que em sua experiência anterior 

apresentaram-se como barreira à ação. Esse relato mostra que, como outras pesquisas apontam 

(GOHN, 2017; GROPPO, 2018; OLIVEIRA; SEVERO; PUJOL, 2019), o movimento de 

ocupação tem características de mais horizontalidade, não se organizando em torno de 

lideranças específicas. Entretanto, ele diz sobre um grupo de pessoas que já tinham vivenciado 

a ocupação da Reitoria de 2015 e que estiveram presentes na organização das assembleias nos 

Institutos, mostrando como essa experiência anterior de alguma forma os impele nessa ação. 

 
Figura 3: Foto da Assembleia Geral Universitária (AGU) em 4 de novembro de 2016, publicada na página da 
comunidade Coletivo Ocupa DEGEO – UFOP no Facebook. Crédito da foto: Elvis Rodrigues. 
 

Em 11 de novembro de 2016, trabalhadores técnico-administrativos em educação e 

professores da UFOP somam-se aos estudantes ao aprovarem a Greve com Ocupação em suas 

respectivas assembleias. Dessa forma, o movimento de ocupação estudantil na UFOP caminhou 

para a deflagração de uma greve geral com ocupação, envolvendo estudantes, trabalhadores 

técnico-administrativos em educação e professores, acontecimento inédito na história da 
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Instituição, como reforçado nas assembleias à época. Esse movimento articulou-se, 

principalmente, em torno das seguintes reivindicações: 1) anulação imediata da PEC 55 (teto 

dos gastos públicos); 2) contra a Medida Provisória - MP 746 (Reforma do Ensino Médio); 3) 

contra a Reforma da Previdência; 4) contra a Reforma Trabalhista (ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFOP, 2016); 5) contra o projeto de lei Escola Sem 

Partido; 6) em defesa do caráter público das universidades federais; 7) contra a 

mercantilização/privatização da educação (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ADUFOP, 

2016). 

A alta administração da UFOP, por meio do Conselho Universitário (CUNI), já havia 

publicado uma moção contra a PEC 241 (Teto dos Gastos Públicos) em que afirma que a 

universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade fica ameaçada com a aprovação dessa 

proposta, diante do significativo impacto em seu orçamento, o que inviabilizará a manutenção 

dos avanços conquistados recentemente que permitiram a ampliação democrática do sistema de 

ensino federal (UFOP, 2016b). Portanto, embora certamente existissem posições contrárias às 

ocupações, em âmbito institucional na UFOP a comunidade acadêmica apresentava um 

discurso alinhado em oposição à aprovação da então PEC 241, que representava a diminuição 

dos investimentos públicos no ensino ao propor o congelamento dos mesmos pelo período de 

20 anos.  

No relato abaixo, Luna também descreve como foram sendo produzidas algumas 

alianças na ocupação:  
Pesquisadora: Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o dia a dia na 
ocupação, essa questão de como vocês se organizavam... pra fazer comida, pra tomar 
banho, esse dia a dia mesmo... 
Luna: Posso falar?... Naquele primeiro dia da assembleia, como a Thay falou, a 
gente não sabia como se organizar, então a gente se baseou nas ocupações dos 
secundaristas, que eram as divisões em grupos... em comissões. Aí tinha a comissão 
que era responsável pela alimentação...  
Thayná: Limpeza, segurança 
Luna: Isso, tinha a de atividades  
Thayná: De mobilização externa 
Luna: Isso... Primeiro a gente fez essas comissões e dentro de cada comissão era 
autogestão... e nas assembleias a gente passava um relatório rápido, tentava ser 
rápido [risos] de cada comissão, sobre o que acontecia no dia, avisos, recados, 
problemas, como a gente vai lidar com esses problemas... As assembleias eram bem 
longas, principalmente na parte das mobilizações, de como a gente ia fazer as ações 
fora do Instituto... como a gente tava lidando com os outros departamentos 
ocupados.. como tava com as outras universidades... Porque a gente também já tava 
pensando em como a gente ia se ligar com as outras universidades, como elas tavam 
fazendo a movimentação delas... E uma coisa muito legal que teve no começo é que 
as escolas secundaristas de Mariana ocuparam também, então tinha um grupo que 
era só pra ir e ficar com os meninos... Porque teve muitos problemas da polícia ficar 
rondando, principalmente no Estadual... Teve uns dias muito tensos que a polícia 
ficava rondando lá... e a ocupação fazia um revezamento de pessoas pra ficar lá com 
os meninos... Essa organização inicial foi mais ou menos assim... Aí no dia a dia era 
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 a gente tentando lidar com tudo isso, cada comissão tinha suas atribuições e a gente 

tentava fazer essas atividades... que eu acho que a gente conseguiu fazer muito bem 
lá no ICHS... tiveram atividades ótimas que a gente fez... Eu lembro que muitos 
professores que apoiavam propuseram atividades pra fazer e foram fazer atividades... 
e era a gente tentando levar a vida... Muitas vezes a gente parava, de madrugada 
principalmente, sentava lá fora no corredor... porque a gente ocupou a sala do CA, 
principalmente, e as salas 3 e 2  
Thayná: Isso, e no começo quando tinha mais gente tinham mais dormitórios lá em 
cima [...]  
Luna: Aí naquele corredor, a gente colocou os sofás, fez uma salinha lá, e era de 
madrugada que a gente conversava... conversava sobre tudo... A nossa relação 
cresceu foi durante as madrugadas do ICHS... E, depois, quando ficou só aquele 
grupo, acho que de 30 pessoas, né Thay?  
Thayná: Sim  
Luna: Que foi o grupo que ficou até o final... as coisas foram sendo mais orgânicas, 
a gente tava se entendo um pouco melhor. Querendo ou não quando tem um grupo 
muito grande de pessoas, às vezes a gente acaba tendo muitos atritos, como eu disse 
antes... Aí depois as coisas foram ficando mais orgânicas, todo mundo sabia o que 
podia e o que não podia fazer... Aí eu acho que a gente só tinha uma comissão, ou 
três comissões no final  
Thayná: Sim, que se intercalavam. Por exemplo, alimentação tava ficando pesado 
pra uma galera só, limpeza a gente fazia juntos 
Luna: É... conforme foi passando a ocupação, a dinâmica interna foi mudando  

(Grupo de discussão). 
 Como vimos em outros relatos, as ocupações secundaristas aparecem como a referência 

de como fazer funcionar a ocupação. Podemos pensar, baseados na noção de performatividade 

(BUTLER, 2018), que a resistência estudantil vai se produzindo nas iterações desses atos, 

nessas experiências que tanto reafirmam formas já estabelecidas de participação política, como 

inserem outras maneiras para esse exercício. A velocidade e amplitude do movimento das 

ocupações estudantis mostra uma extraordinária capacidade de comunicação, possibilitada pela 

internet. Mas as alianças presenciais é que efetivamente interrompem o funcionamento normal 

das instituições para forçar a escuta de suas demandas. Posicionar os corpos em determinados 

locais é uma potente forma de resistência (BUTLER, 2018), como veremos mais a frente. É 

interessante notar como foi uma preocupação desde o início buscar estabelecer relações com 

outras ocupações. A dimensão do afeto aparece no relato como algo que  sustenta a aliança, o 

que se repete em outros relatos, como nestes a seguir. Na ocasião, motivada por relatos 

anteriores do grupo de sentimentos de medo e ansiedade vivenciados durante as ocupações, eu 

havia questionado sobre a existência de espaços ou momentos para o compartilhamento de 

sentimentos na ocupação. A Thayná inicia relatando sobre uma comissão na ocupação do ICHS 

que tinha como objetivo organizar jogos afetivos, momentos para que o grupo pudesse dar conta 

da sobrecarga de atividades, como as longas assembleias pelo período de três meses de 

ocupação. Em seguida, João nos relata um pouco dessa experiência no ICSA:  
João: Isso que a Thayná falou desses cuidados... dessa comissão... a gente teve o 
privilégio que tinha a [...] terapeuta holística. Ela contribuiu muito nessa comissão e 
a gente tinha esse espaço pra falar com ela, a gente fez meditação, fez várias coisas 
assim que conseguiram contribuir bastante pra gente... E aí tinha a comissão 
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 específica pra isso que montava alguns cronogramas de atividades como a Thayná 

falou... Então acho que um privilégio que a gente tinha lá na ocupação, um diferencial 
também, que eu senti que isso pra mim foi muito bom, foi ter essa presença de uma 
terapeuta holística que conseguiu conduzir isso muito bem... E isso deu... um alívio 
muito importante em alguns momentos [...] Ela ocupou... com os filhos dela também... 
Isso foi uma questão de presença política, de resistência, muito grande... Eu aprendi 
muito nessa participação [...] porque a gente via que ela foi com a família toda. Ela 
é estudante de serviço social também.. Foi bem bonita essa participação e uma 
resistência política que eu acho que deu muita força pra gente que também estava 
lá... porque a gente via que ela, enquanto mulher e mãe, estava ocupando... Tinham 
outras mulheres mães ocupando, mas ali a gente via esse contexto da família toda 
ali... Bem bonito de ver essa participação. 
Pesquisador: É interessante porque vocês tão falando que tinha um pouco desse 
medo da PEC de acabar tudo, mas por outro lado tinham algumas solidariedades... 
os jogos afetivos, alguém que contribuía com alimento... tinham coisas que 
sustentavam também aquela resistência né... de estar ali. 
Thayná: Muito. 
[Todos concordam] 
Antônio: Isso foi o essencial pra que a gente pudesse ter andado o tanto que andou, 
sinceramente... [todos concordam] A rede de apoio que a gente criou durante as 
ocupações, e que pra mim dura até hoje com as pessoas que eu construí... ela foi 
essencial... psicologicamente... questão material mesmo, questão de logística pra 
fazer as coisas... Se fosse cada ocupação isolada, sem promover esse contato entre 
professores, técnicos e alunos, e entre os institutos, e entre nós mesmos... a ocupação 
não seria possível não. 

(Grupo de discussão). 
Mais a frente na discussão em grupo, João relata outra experiência de constituição de 

redes nas ocupações. No contexto, elas(es) relatavam a experiência da reunião das ocupações 

com movimentos sociais e sindicatos nos protestos em Brasília contra a PEC do Teto dos Gastos 

Públicos, sobre a repressão que sofreram e os efeitos dessa experiência e de seus relatos, no 

momento do retorno, aos que permaneceram nas ocupações. Elas(es) relataram uma 

preocupação das pessoas que foram em não desmobilizar o movimento, apesar de se sentirem 

exaustas(os) e derrotadas(os). Voltaremos a esse ponto no tópico a seguir, mas destacamos aqui 

essa passagem: 
Eu lembro de uma imagem que foi muito clara foi quando os meninos chegaram, e 
que a gente se dirigiu pra fora pra recebê-los, acho que a gente até bateu palmas pra 
eles... e a gente via como o pessoal tava muito pra baixo... Essa foi uma cena que eu 
não esqueço... Tinha gente machucada mesmo, mancando... e o semblante de todo 
mundo era muito triste... Eu fiquei muito angustiado também de ver que várias 
pessoas que foram tavam destruídas... Mas tinha essa dualidade, igual os meninos 
falaram, essa questão do apoio, dessa rede... Outra imagem que eu não esqueço da 
ocupação, eu lembro como se fosse hoje, foi a gente apresentando a universidade. 
Tinham várias pessoas da cidade de Mariana que iam e a gente apresentava... 
apresentava como a gente tava constituído na ocupação... E levavam doações pra 
gente de alimentação, de higiene... Isso foi muito massa... Acho que essa fala que a 
gente sempre fala de significar o espaço, de trazer o pessoal de Mariana pra 
Universidade, de fazer com que eles reconheçam esse espaço... Eu senti isso muito... 
Porque eu vi outras pessoas que pareciam que nunca tinham pisado na Universidade, 
não sabiam o que é a universidade, não sabiam por quê a gente tava lá... A gente 
poder dialogar com elas, a gente poder mostrar esse espaço que é delas também... 
isso também foi bem receptivo quando a gente foi fazer panfletaço com o pessoal na 
rua, no Jardim [...] essa rede de apoio do pessoal que tava fora da Universidade.. de 
demonstrar pra gente que tavam querendo que a gente permanecesse ali, com doação 
de várias coisas (João, grupo de discussão).  
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Os relatos estudantis produzidos na pesquisa informam que as ocupações estudantis 

foram sendo construídas nessa aliança de corpos, de acordo com a noção butleriana (2018), que 

se produziram nas redes, nos institutos ocupados e no contato com outras ocupações dentro e 

fora da UFOP. Em outra ocasião, quando discutíamos sobre o cotidiano e a organização do dia 

a dia na ocupação, João comentou sobre o sentimento de responsabilidade que a participação 

nas comissões trazia, sobretudo na comissão de segurança, que fazia a vigília noturna nas 

ocupações,31 e fornece mais exemplos da formação dessas alianças. 
Outro exemplo de apoio é que a gente tinha as comissões, mas a gente não ficava 
engessado, a gente vivenciou um processo que a gente precisou discutir sobre isso... 
que a gente precisava rodar entre as comissões, que a gente precisava de se 
organizar sobre isso... Mas também tiveram exceções que a gente não pode deixar 
de comentar... mas falando em grande amplitude tiveram vários casos da gente rodar 
nas comissões... Eu rodei na comissão de limpeza, alimentação, fui pra comissão de 
cuidado... Eu rodei em todas as comissões... Então eu acho que foi uma rede muito 
legal... Tiveram pessoas que não quiseram, mas outras sim, e eu acho que foi uma 
rede de apoio, de entender o tempo de cada atividade ali, e da gente conseguir fazer 
essa rotatividade (João, grupo de discussão).  

Ao mesmo tempo em que esse estudante diz sobre a presença de uma rede de apoio na 

distribuição das tarefas cotidianas na ocupação, representada pela estratégia da rotatividade, ele 

declara que isso partiu de uma necessidade e que algumas pessoas se recusaram. Dessa forma, 

fica explícito que existiam problemas em relação a essa organização e que, portanto, não se 

trata de afirmar que as ocupações seriam uma vivência prática de formas igualitárias de relações 

livre de problemas. Embora não tenham aparecido nos relatos das(os) colaboradoras(es) dessa 

pesquisa de forma explícita, outras pesquisas (SILVA; TAVARES, 2018) apontam para a 

existência de hierarquias e manutenção de desigualdades no movimento de ocupação que foram 

questionadas e tensionadas especialmente pelas estudantes mulheres. Nessas experiências, 

assim como no de relato de João, o fato de desigualdades percebidas terem sido pauta de 

discussões, que provocam rearranjos no movimento, indica uma crítica do cotidiano vivenciado 

que pôde ser revisto para o estabelecimento de práticas mais igualitárias. 

Catini e Mello (2016), analisando as ocupações secundaristas de 2015, apontam para o 

potencial formativo dessa experiência e destacam a capacidade de planejamento e de autogestão 

dos estudantes nas ocupações como uma das expressões desse potencial. Assim como relatado 

nesta pesquisa, os autores afirmam que 
em diversas escolas os ocupantes transformaram um espaço cotidianamente moldado 
para a heterodeterminação e reificação ― próprias às relações sociais capitalistas — 
em um lugar de autogestão, em que as tarefas eram constantemente identificadas, 
debatidas e assumidas pelos ocupantes, por vezes de modo rotativo (CATINI; 
MELLO, 2016, p. 1193). 

 
31 Os dois institutos que compõem o campus Mariana da UFOP, o ICSA e o ICHS, estão territorialmente separados, 
diferentemente dos institutos de Ouro Preto, que contam com a estrutura física do campus que abriga a maioria 
desses institutos. 
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   3.2.2.1 Mobilizando a vulnerabilidade: resistir apesar (e por causa) do medo 
Quando eu cheguei na UFOP e vi que tava se consolidando essa proposta da 
ocupação... foi um medo, assim... Acabei de chegar, várias pessoas acabaram de 
chegar... e também aquela instabilidade... Várias pessoas tavam pensando em editais 
de moradia, assistência estudantil... que foi o meu caso, mas foi de diversas pessoas... 
Isso acabou sendo uma pauta da ocupação também... E o que me motivou a ocupar 
foi a questão daquilo ali não acabar... foi o meu maior medo ali (João, grupo de 
discussão).  

 
Thayná: Tinha muita gente em situação de vulnerabilidade que topou ficar... A gente 
não se alimentava bem... porque a impressão que dava às vezes, que a gente tinha 
quando a gente comentava com alguém que a gente tava ocupado, era de que... nossa 
que luxo... balbúrdia [risos] é gente junta pra fazer graça... um monte de jovem 
descabeçado junto que não tá nem aí pra nada... E realmente, eu lembro que uma vez 
pra sair pra... acho que foi uma das vezes piores com relação à comida... a gente 
tinha que ir pra Ouro Preto pra reunião desse comitê que se encontrava uma vez por 
semana... e o que tinha pra gente comer era... feijão... E a gente comeu... todo mundo 
comeu... feijão... E era isso... E bora lá... Todo mundo sem grana, sem nada... Eu acho 
que essas coisas colaboram também pra um aumento de ansiedade... pra um 
descompasso todo[Todos concordam] 
João: Eu acho que... essa questão que a Thayná falou também... foi uma reflexão que 
eu consegui ter mais no processo do meu curso... porque meu curso tá bem na linha 
de frente mesmo dessa questão social... e depois eu fui parar pra pensar, e pensei, 
gente, se eu não tivesse vivenciado a ocupação eu não teria várias reflexões que eu 
tive da prática da minha profissão... E aí... trazendo essa reflexão da alimentação... 
tava consolidado lá que muitas pessoas tavam ali também... com um contexto de não 
saber pra onde ir e de não ter como se alimentar também... se não tem RU, eu não 
consigo ir pra casa... Então isso foi muito presente... tanto que, por exemplo, no 
período tava rolando edital de moradia, eu fui uma dessas pessoas que tinha inscrito 
pra moradia... uma das pautas que a UFOP soltou primeiro era que tinha uma certa 
dificuldade se a moradia ia sair... se ia chegar depois...  
Thayná: Sim 
João: Eu lembro que a ocupação se juntou mesmo, com uma pauta... e reivindicou 
que essas moradias saíssem antes, pra que as pessoas pudessem ocupar as vagas, 
levar seus pertences... e até sair dos alugueis que muita gente tava pagando... Eu fui 
uma dessas pessoas... A gente tinha acabado de chegar na universidade e ainda tinha 
essa questão... a preocupação... não tem RU, não tem várias coisas... então é um meio 
também ali... de várias pessoas foi de resistência, também de sobrevivência ali 
naquele contexto. 

(Grupo de discussão). 
Este diálogo entre Thayná e João se deu quando o grupo discutia acerca da existência 

dos grupos de apoio nas ocupações. Um pouco antes eu havia perguntado sobre o 

compartilhamento dos sentimentos, pois o grupo tinha relatado experiências de medo e 

ansiedade. Já o primeiro trecho é um relato de João do início do grupo, quando falavam sobre 

a motivação para as ocupações a partir de nossa pergunta inicial (Anexo B). O contexto de 

aceleração da produção da precariedade tratado no capítulo 1 é importante para entendermos 

algumas questões presentes nesses relatos, que se referem a um marcador social, que é a classe. 

A relação entre pobreza e educação trazida nos relatos se entrecruzam ao debate sobre a 

democratização da educação. A pobreza marca a luta pela educação de forma profunda. As 

classes mais empobrecidas buscam dispositivos para ocupar os lugares de poder legitimados 
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em nossa sociedade. As ocupações mostram a resistência de muitas(os) estudantes de famílias 

pobres que não desejam abrir mão de um desses espaços recém conquistado, que é a 

universidade. O ensino superior representa uma conquista importante e recente para muitas 

famílias empobrecidas que começam a ter seus primeiros membros acessando a educação 

superior pública. São incontáveis as vezes que ouvi tais relatos trabalhando na assistência 

estudantil. 

Nesses relatos, as ocupações também aparecem como estratégia de permanência das(os) 

estudantes recém-chegadas(os) que ainda não passaram pelo processo de avaliação 

socioeconômica da Prace para inserção nos programas de assistência estudantil, mas também 

daquelas(es) que já recebiam as bolsas, mas encontravam-se em situação de maior precariedade 

devido ao fechamento do Restaurante Universitário (RU) durante a greve com ocupação. Nesta 

pesquisa, a vulnerabilidade socioeconômica foi um tema recorrente nos relatos estudantis sobre 

as experiências cotidianas nas ocupações. Esses relatos apontam para a necessidade de 

democratização dos espaços educacionais, inclusive os universitários, discussão que se 

qualifica e se potencializa a partir da ampliação das condições de acesso e permanência que 

tratamos há pouco. Ao ingressarem nesses espaços, esses sujeitos escancaram desigualdades 

existentes dentro das instituições que não estão separadas da profunda desigualdade social 

brasileira. Ao fazerem-no apontam limites das políticas de inclusão e enunciam demandas de 

sujeitos de direitos, que se constroem assim também a partir da participação. 

Foi constante nas narrativas a referência à sensação do medo. Notamos o medo da perda 

do direito à universidade pública, para si e para os outros, e de muitos outros direitos sociais no 

campo da saúde e do trabalho. Apesar do medo em geral estar associado a uma ideia de 

paralisação, esse sentimento compartilhado pode motivar e se tornar a força para a ação política 

(BUTLER, 2018). Nossos corpos precisam ser sustentados para nos mantermos vivos, 

dependemos de certas condições para nossa sobrevivência e segurança. Mas a precariedade 

humana é produzida de formas diferentes, sendo que algumas pessoas ou grupos estão mais 

expostas a violências e a ausência de condições mínimas para sobrevivência. Isso significa que 

algumas vidas são mais passíveis de luto que outras em nossa sociedade (Butler, 2018). A 

produção social desigual dessa precariedade é percebida quando essas(es) estudantes 

pressentem as consequências, para si e para os outros, das políticas de corte para a educação e 

saúde, que podem privá-las(os) de direitos conquistados. Ao reconhecer essa condição como 

algo compartilhado entre elas(es), esse medo motiva a formação de alianças para as 

reivindicações que fazem por melhores condições de vida.  
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Existe ainda o medo que surge a partir da própria exposição do corpo nas lutas em que 

precisamente esse corpo, posicionado em determinado local, como no caso das ocupações, é 

ele mesmo resistência, independente do que esteja sendo dito (BUTLER, 2018). Gallo (2017), 

baseado em Foucault, afirma que “a revolta não tem uma causa que possa ser explicada; ela é 

de forma nua e crua, a reação a um poder que se impõe, a reação a uma condição que se 

considera indigna, indesejada e contra a qual vale a pena colocar a própria vida em risco e 

afirmar a vida” (GALLO, 2017, p. 315). Esse corpo, exposto em sua vulnerabilidade à resposta 

violenta dos aparelhos do Estado, é ele mesmo o veículo da resistência, e isso ocorre justamente 

por essa capacidade de mobilizar essa vulnerabilidade (BUTLER, 2018).  

A tensão relacionada a exposição do corpo nas ocupações pode ser percebida nos relatos 

abaixo. O primeiro é da entrevista narrativa com Antônia, ela tinha acabado de falar sobre o 

cotidiano da ocupação no ICHS e comentava sobre a existência também de momentos lúdicos 

que eram importantes para suportar a tensão que envolve estar na ocupação.  
Todo tempo é uma tensão muito grande da gente tá ali ocupando, da gente tá ali 
lutando por algo que a gente acredita. E ao mesmo tempo é muito tenso isso... Porque 
podia chegar ali polícia, podia chegar quebrando tudo e aí como que seria? Então a 
gente tava tomando todo cuidado... Tipo, na hora de dormir a gente tinha as pessoas 
que ficavam vigiando, e aí ia trocando... Quem dormiu nessa noite, na próxima noite 
vai ficar de vigia... Era tudo muito certo (Antônia, entrevista narrativa). 

 No grupo de discussão, após os participantes falarem sobre as estratégias para 

comunicação e narrarem um episódio em que uma pessoa se infiltrou na ocupação, Antônio fala 

sobre episódios de ameaças no ICSA. 
Aconteceram episódios lá no ICSA também de tentativa de assustar a gente... Teve 
um caso de um aluno, que era aluno do ICSA, que entrou armado no Instituto... 
Pessoas que passavam de carro na rua buzinando e gritando coisas absurdas [...] A 
gente sofreu diversas ameaças durante a ocupação... Isso era uma coisa que a gente 
tinha que lidar, não tinha jeito... A gente se reunia, conversava sobre as ameaças e 
decidia o que a gente tinha que fazer [...] A gente evitava ao máximo acionar a polícia, 
pra não criar esse precedente mesmo que as meninas tão falando... deles entrarem no 
campus... Então a gente tentava resolver por nós mesmos, tomando decisões por nós, 
fazendo a segurança por nós... de nós contermos essas ameaças (Antônio, grupo de 
discussão). 

Além do corpo exposto à violência nas ocupações, as(os) estudantes organizaram duas 

idas à Brasília, onde se juntaram a outras ocupações e movimentos organizados em oposição à 

aprovação da “PEC da Morte”. Nessas ocasiões, a resposta violenta do Estado parece ter 

provocado uma sensação de derrota, como veremos nos relatos a seguir. Por outro lado, o 

tamanho do aparato montado para reprimir essas manifestações dá a elas(es) também a 

dimensão de sua própria força. Além do mais, ainda que a PEC 55 tenha sido aprovada, ficam 

para a história os registros da resistência que, como vimos, performaticamente produzem essa 

resistência, e também outras futuras, ao adentrar o campo de possibilidades de como efetivar 

essas lutas. 
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As fotos a seguir (Figuras 4 e 5) são exemplos desses importantes registros. A foto à 

direita foi amplamente compartilhada nas redes sociais e nas mídias alternativas pelo impacto 

da imagem. Nela, parlamentares participam de um coquetel após a aprovação da PEC 55, 

enquanto podem assistir à repressão à manifestação popular do lado de fora do Congresso 

Nacional.  

Em 29 de novembro de 2016 a PEC 55/2016 foi aprovada em primeiro turno, com 61 

votos favoráveis e 14 contrários. Foram rejeitados todos os destaques apresentados pela 

oposição, que tentava retirar do congelamento de gastos os recursos da saúde e da educação, 

indicava um referendo popular em 2017 para que os brasileiros pudessem decidir sobre o novo 

regime fiscal, e sugeria um limite de gastos também para o pagamento de juros e encargos da 

dívida pública da União (AGÊNCIA SENADO, 2016, 2017). Em frente ao Congresso Nacional 

uma grande manifestação popular em protesto contra a proposta foi duramente reprimida pelas 

forças policiais. 

    
Figura 4: Fotos do dia da votação da PEC 55 em Brasília (29/11/2016). À esquerda imagem da manifestação antes 
e depois da repressão policial. Crédito da foto: Mídia Ninja. À direita imagem amplamente compartilhada em redes 
sociais em que parlamentares participam de um coquetel dentro do Congresso Nacional, após a aprovação da PEC, 
enquanto manifestantes são duramente reprimidos do lado de fora. Crédito da foto: Gisele Federicce.  
 



 88 
 

 
 

  
Figura 5: Fotos da manifestação em Brasília em 29 de novembro de 2016, publicadas na página da comunidade 
Ocupa ICSA no Facebook. Crédito das fotos: Felipe Cunha / Fabrício Santos 
 

A experiência da ida à Brasília apareceu tanto no grupo como em uma das narrativas.  
E aí chegamos em Brasília e fomos pro ato... E aí o pau começou a quebrar mesmo... 
A gente correndo sem saber o que fazer, uma loucura... sabe... muito spray de 
pimenta... gás... e os policiais, sabe... com cavalos... Eu lembro de eu correr, de eu 
correr e olhar pra trás e a tropa de choque atrás da gente.. e eu pensando vamos ficar 
aqui porque já era, a gente não vai conseguir sair dessa, a gente não vai conseguir 
sair, sabe... Em pânico, em pânico... Até que a gente conseguiu sair... Fomos pro 
shopping, trocamos de roupa... Sabe assim, em estado de guerra mesmo... helicóptero 
sobrevoando em cima da gente o tempo todo... Eu falei meu Deus do céu... o quê que 
eu tô fazendo aqui? Todo mundo preocupado com a gente, mas graças a Deus deu 
tudo certo, todo mundo saiu bem dessa... viemos embora... tivemos outros atos, mais 
pacíficos, mais tranquilos [...] Mas o ato de Brasília foi o mais difícil pra gente, foi o 
mais complicado... Isso da gente tá longe de casa e ter contato com tropa de choque 
foi algo muito pesado (Antônia, entrevista narrativa). 
 
Teve uma coisa que motivou, e desmobilizou a gente também, foi essa estadia em 
Brasília que o João falou... Porque pra quem foi, foi assim... drástico. O que agente 
viu lá foi assombroso... nossa, assombroso... (Antônio: Cenário de guerra) A gente 
voltou assim... foi assombroso... só que ao mesmo tempo quando a gente voltou tinha 
um negócio de dizer pros outros... gente, foi terrível, mas se foi terrível é porque eles 
sabem que a gente existe, eles sabem que a gente tá fazendo alguma coisa... E foi uma 
coisa que todo mundo ficou murchinho quando a gente chegou, com as narrativas... 
Mas em contrapartida, se foi essa força toda contra a gente... pouca coisa não é [...] 
Foi muito forte... a cena da cavalaria descendo em peso... A gente não conseguiu 
chegar nem perto de onde a gente queria chegar... Muita gente se machucou 
(Antônio: dez pessoas) Muito gás, muita bala... Eu mesma passei três meses sem voz 
(Thayná, grupo de discussão).  
 
Eu acho que depois que a gente voltou de Brasília a gente sentiu essa derrota... 
Todos... que foram ou não... Sentimos a derrota... E aí meio que nesse clima de 
derrota a gente começou, começou não, a gente intensificou discussões mais pro 
campo da Universidade... discussões no sentido de levar a Universidade pra fora do 
campus... de repensar a Universidade pra nós mesmos, de como a gente queria a 
Universidade... Porque... a gente olhar pra nossa meta e ver que não tem mais a 
meta... que a gente foi derrotado, era motivo pra gente desocupar... era motivo pra 
gente falar assim, perdemos vamos desocupar... Então a gente teve que achar 
sentido... pra ocupação, depois de Brasília também... um novo sentido... um sentido 
pra além da PEC... que também era um sentido do início, mas que estava em segundo 
plano, e agora passou a ser em primeiro plano, de realmente discutir qual 
universidade que a gente quer, qual sociedade que a gente quer... Eu acho que foi 
uma mudança de chave (Antônio, grupo de discussão). 
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Os relatos da manifestação em Brasília informam sobre um sentimento de derrota, ao 

mesmo tempo em que há um direcionamento das demandas para questões mais diretamente 

relacionadas ao contexto local, como estratégia para não desmobilizar as ocupações. A 

repressão vivenciada colocou um limite a atuação em Brasília, já que a PEC foi aprovada a 

despeito da grande mobilização popular. No entanto, essas(es) estudantes se recusam a 

desocupar a Universidade. Ao contrário, elas(es) buscam se orientar para outras discussões que 

também perpassam suas relações com a educação e com a Universidade, abrindo mais a pauta 

sobre os significados de uma educação de qualidade. 

A partir desses relatos vemos que a exposição do corpo à violência do Estado é o que 

mais escancara os jogos de poder que governam as ações dos indivíduos. Podemos pensar que 

essa violência explícita e física é o último recurso, quando mulheres e homens se insurgem 

contra condições de vida injustas. Os mecanismos de poder que se encontram dispersos nas 

relações sociais, são então escancarados. 
Se as sociedades se mantêm e vivem, isto é, se os seus poderes não são “absolutamente 
absolutos”, é porque, por trás de todas as aceitações e coerções, mais além das 
ameaças, violências e persuasões, há a possibilidade desse momento em nada mais se 
permuta na vida, em os poderes nada mais podem e no qual, na presença dos patíbulos 
e das metralhadoras, os homens se insurgem (FOUCAULT, 2017 p. 76).  

 
   3.2.2.2 Mídias alternativas: produzindo a visibilidade 

 

As ocupações foram noticiadas principalmente pelas mídias alternativas. O grupo de 

discussão relatou preocupação em manter frentes de diálogo com a população marianense 

externa à UFOP, por meio de comissões de comunicação, a fim de que as pessoas pudessem 

compreender o que se estava se passando. O relato que segue abaixo é do grupo de discussão 

quando abordávamos essa questão. Eu havia há pouco questionado se era uma preocupação 

usar os meios de comunicação, como essas comissões e as postagens de facebook em que 

divulgavam as programações das ocupações, para contrapor informações ou imagens 

divulgadas nas grandes mídias. 
Thayná: A gente se preocupava bastante com o que representava o fato das pessoas 
não estarem sabendo o que tava acontecendo ali. 
Luna: A gente tinha aquele sentimento que o João falou no início de levar a 
Universidade pra fora... e fazer as pessoas entenderem porque que a gente tava 
fazendo aquilo... Mas pelo que eu lembro, os ataques mais duros vinham mais de 
gente da Universidade que eram contra o movimento. Normalmente o pessoal que era 
de fora da ocupação, eles eram contra num primeiro momento, mas quando a gente 
explicava... eles entendiam... Às vezes eles não concordavam muito, mas eles 
entendiam... Muita de gente de fora apoiava, falava não, vocês estão certos, vocês 
têm que cuidar mesmo... Muita gente... Acho até que parte pós ocupação, eu vejo 
muito isso, do pessoal da cidade que não tá dentro da universidade, eles falando... 
não, vocês são estudantes, vocês têm que apoiar mesmo, vocês estão certos, tem que 
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 cuidar... principalmente nas últimas eleições, que a gente via o pessoal da 

Universidade na relação com o pessoal de fora da Universidade... Era um apoio 
muito grande... Mas os ataques que a gente recebia era de gente da própria 
Universidade que era contra o movimento. 
Antônio: Eu não lembro dos grandes sites falando muito da gente, do G1... Eles não 
falavam muito da gente. Falavam mais da própria discussão da PEC, do que da gente 
ter ocupado... Acho que o momento que falaram mais da gente foi quando teve o Enem 
e a gente tava ocupado e aí tiveram que adiar o Enem, porque a gente tava ocupado, 
por causa dos locais de prova... Acho que esse foi o momento que falaram mais da 
gente... A gente achou, olha que engraçado... A gente não ficou preocupado com a 
grande mídia nesse ponto, porque teve um momento que a gente até achou que eles 
iam falar bastante da nossa movimentação, quando a gente foi pra Brasília... Mas, 
infelizmente nesse dia aconteceu um fato triste, eu lembro de ter visto o plantão, eu 
tava no ônibus indo pra Brasília, que foi o acidente com o avião da Chapecoense... 
Então até no dia que a gente achou que ia ter visibilidade... aconteceu essa tragédia 
e a gente não teve visibilidade. 
Thayná: E as grandes mídias fizeram questão de diminuir a quantidade de gente. 
Antônio: Sim. A gente foi apagado. Da grande imprensa a gente foi apagado, pra 
dizer a verdade... Então com isso a gente não se preocupava. A gente se preocupava 
mais... acho que nesse ponto está diferente de hoje, porque a gente não se preocupava 
com a desinformação, a gente se preocupava com a falta dela... com a desinformação 
que eu digo assim, com as fake news, com falarem mal da gente, acho que eu me 
expressei mal de falar desinformação. A gente se preocupava mais em mostrar que a 
gente estava ocupando do quê mostrar que eles estavam mentindo, porque eles nem 
sequer estavam mentindo, porque eles não estavam nem falando. 
Thayná: Exatamente. 
Luna: Eu acho que teve um momento de ataque de grande instituição, que eu acho 
que foi quando o ministro da educação da época, que era o governo Temer já... 
Antônio: O Mendonça 
Luna: É... ele desdenhou das ocupações, mas eu não lembro como exatamente que 
foi a declaração dele  
Antônio: Mas aí foi no contexto do Enem, não foi? 
Luna: É. Acho que ele falou que as ocupações eram irrelevantes... alguma coisa 
assim... É, foi como o Antônio falou, no momento do Enem que a gente teve esse 
ataque de algo grande... de um poder grande. 

(Grupo de discussão). 
As disputas internas à Universidade pareceram ser mais desafiadoras para essas(es) 

estudantes, inclusive mais à frente trataremos das difíceis consequências acadêmicas por 

elas(es) relatadas. Ao mesmo tempo, elas(es) nos dizem sobre um silenciamento geral da grande 

mídia em relação às ocupações estudantis, que aparecem no limite quando não é possível apagá-

las, visto que o adiamento do Enem precisaria necessariamente ser noticiado.  

A fala à qual Luna se refere faz coro com outras que agem na desqualificação do 

movimento e do ato de ocupar. O uso do termo invasão, ao invés de ocupação, é uma dessas 

formas de desqualificação. Como exemplo, podemos citar a fala32 da presidenta do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) à época, Maria Inês Fini, 

ao comentar o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em virtude 

das ocupações, em que considera o movimento uma “invasão sem sentido” (INVASÃO, 2016). 

 
32 Reproduzida em reportagem do G1, disponível em http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2016/11/invasao-sem-sentido-diz-presidente-do-inep-sobre-ocupacoes-de-escolas.html, acesso em 01 
fev. 2018. 
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Aspis (2017) faz uma crítica contundente a essa classificação das ocupações estudantis como 

invasões, baseada no conceito de território, o qual pressupõe a presença da população. Como 

espaços políticos, as ocupações se constituem como territórios. Não se trata de terreno, passível 

de invasão. Não são simples espaços físicos, mas sim lugares povoados e significativos 

socialmente. 

As ocupações mostram uma experiência de corpos em aliança como forma de luta pela 

democratização da educação. Tais alianças se deram tanto presencialmente, como na rede, via 

internet. Essa última representa uma potência para a formação dessas alianças, já que além de 

possibilitar articulações num amplo território, outras experiências mundo afora em situações 

anteriores compõem também o imaginário e as representações sobre as lutas estudantis. O 

compartilhamento amplo e veloz que a internet possibilita, além da inserção de vários olhares 

além da mídia hegemônica, certamente potencializa essas experiências de alianças. Butler 

(2018) aponta que a experiência dos corpos em aliança não depende somente da presença física, 

embora algo diferente ocorra quando os corpos se posicionam em assembleia.  

No dia 04 de novembro de 2016 a mídia alternativa Jornalistas Livres (Figura 6) 

noticiou a Ocupação Estudantil na UFOP em seu perfil no Facebook. Além de dar visibilidade 

aos locais que se encontravam até então ocupados, as principais reivindicações do movimento 

também estão expressas na notícia: apoio às demais ocupações nacionais, contra o 

sucateamento e privatização da educação; pela defesa do ensino público; contra a PEC 55 

(241 renomeada); contra a reforma da Previdência, Trabalhista e do Ensino Médio; e a favor 

de uma escola sem mordaça.  
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Figura 6: Print da publicação da mídia alternativa Jornalistas Livres em seu perfil no Facebook 

 
As redes sociais foram utilizadas por quase todas as ocupações na UFOP, que criaram 

as comunidades no Facebook como estratégia de comunicação para organização e divulgação 

das ações da ocupação. 

Zaccarelli (2018), apoiada na noção de discurso de Foucault, aponta a tensão e o jogo 

de poder discursivo exercido entre a grande mídia e as mídias alternativas, produzidas pelos 

estudantes, e a importância dessas últimas em desconstruir o consenso fabricado pela mídia 

hegemônica, apontando outros efeitos de sentido possíveis. Butler (2018) também ressalta que 

“a luta pela legitimação invariavelmente acontece no jogo entre as representações públicas e as 

imagens da mídia, no qual espetáculos controlados pelo Estado competem com telefones 

celulares e redes sociais para cobrir um evento e seu significado” (BUTLER, 2018, p. 25). A 

manifestação em Brasília é exemplo de como as mídias alternativas são importantes para dar 

visibilidade ao que a mídia hegemônica invisibiliza.  

 

  3.2.3 Democratizar a democracia: a performatividade política nas ocupações 
“Foi o exercício de democracia mais profundo que eu vivi” (Antônio, grupo de discussão).  

 

Deriva da compreensão das ocupações como experiências de corpos em aliança na luta 

pela democratização da educação, a noção de que a democracia é performativa (BUTLER, 

2018). Ou seja, no cotidiano das ocupações, as(os) estudantes produzem a democracia a partir 
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de atos corpóreos e discursivos, reiterando nesses atos o que é a democracia. Ao posicionarem 

seus corpos em suas escolas e universidades as(os) estudantes afirmam-se como sujeitos de 

direito à educação. 

Recentemente Butler (2018) ampliou sua análise de performatividade para a 

compreensão também de expressões coletivas. Ela analisa que independente do que se 

manifesta nos discursos como demanda, a reunião de pessoas nas ruas, em passeatas ou 

ocupações como forma de protesto a violências sofridas em seus direitos, constitui-se em si um 

apelo ao político, uma expressão de “performatividade plural e corpórea” (p. 24). Nas palavras 

da autora, essas 
formas corporificadas de ação e mobilidade [...] significam além do que quer que seja 
dito. Se considerarmos por que a liberdade de assembleia é diferente da liberdade de 
expressão, veremos que é precisamente porque o poder que as pessoas tem de se reunir 
é ele mesmo uma importante prerrogativa política, bastante distinta do direito de dizer 
o quer que tenham a dizer uma vez que estão reunidas. A reunião significa para além 
do que é dito, e esse modo de significação é uma representação corpórea concertada, 
uma forma plural de performatividade (BUTLER, 2018, p. 14). 

Essa compreensão de Butler (2018) permite que analisemos as ocupações com base 

nessa noção de uma aliança corpórea que transgride o estabelecido a partir de uma 

reconfiguração do uso de um espaço cotidiano, para nesse ato mesmo expressar-se, 

independente do que seja dito, formulado como demanda reivindicatória.  

A noção de democracia está em constante disputa. Ela não está claramente definida nas 

negociações sociais. Aqueles que essas(es) estudantes combatem nessa luta por uma educação 

mais inclusiva também se pautam pela noção de democracia e inclusive pela participação social, 

manifestando-se nas ruas, formando assembleias. É o caso, por exemplo, das manifestações que 

pedem o fim da ‘ideologia de gênero” nas escolas. Igualmente ancorado no aparato 

democrático, o então Ministro da Educação, Weintraub, desqualifica as universidades ao 

defender cortes orçamentários para a educação superior. Portanto, como afirma Butler (2018), 

dizer democracia não basta. Muitos governos autoritários se nomeiam como democráticos. De 

acordo com Butler (2018), a democracia não deve por isso ser tomada a partir de uma noção 

nominal. 

Se a noção de democracia não pode ser definida a partir da autodenominação, é preciso 

explicitar aqui o que estamos entendo por esse conceito. Buscar um sentido para a democracia 

que queremos não contradiz sua produção performática. Ao contrário, por não estarmos no 

campo das metanarrativas é preciso explicitar nosso entendimento acerca dessas noções. 

Conforme Derrida, “levar em conta uma certa estabilidade (por essência sempre provisória e 

finita), é precisamente não falar de eternidade ou de solidez absoluta, é levar em conta uma 



 94 
 

 
 
historicidade, uma não-naturalidade, ética, política, institucionalidade” (DERRIDA, 1991, p. 

207). 

A democracia, como o exercício do poder pelo povo, implica na noção de igualdade. 

Entretanto, a forma como vivemos a democracia hoje mantém o poder das oligarquias 

(RANCIÈRE, 2014). 
Marx não teve nenhuma dificuldade para desvendar o reino da propriedade no 
fundamento da constituição republicana. Os legisladores republicanos não fizeram 
nenhum mistério disso. Mas ele soube estabelecer um padrão de pensamento que 
ainda não se esgotou: as leis e as instituições da democracia formal são as aparências 
por trás das quais e os instrumentos com os quais se exerce o poder da classe burguesa. 
A luta contra essas aparências tornou-se então a via para uma democracia “real”, uma 
democracia em que a liberdade e a igualdade não seriam mais representadas nas 
instituições da lei e do Estado, mas seriam encarnadas nas próprias formas da vida 
material e da experiência sensível (RANCIÈRE, 2014, p. 9). 

No Brasil muitas barreiras impedem que afirmemos que vivemos essa democracia, 

fundada na igualdade e no exercício do poder pelo povo. Safatle (2019) analisa a perpetuação 

da lógica escravagista como um tipo de célula da organização social brasileira, na qual o 

latifúndio se destaca como símbolo que divide a população entre aqueles que serão 

considerados sujeitos e aqueles rebaixados à condição de objeto. O filósofo analisa que a função 

do estado brasileiro é perpetuar essa estrutura. Funcionando como necroestado ele organiza a 

morte, posicionando uma parte da população à condição de objeto, substituível e não passível 

de luto. Dessa forma, para Safatle (2019), o que se faz necessário não é defender a democracia, 

mas sim criá-la.  

Dizer que a disputa pelo significado da democracia se dá nesses atos corpóreos e 

discursivos é concordar com Butler (2018) em relação ao caráter performativo do que 

chamamos de soberania popular. Quem conta como povo? Questiona Butler (2018). Ela analisa 

que existe um descompasso na teoria democrática entre “a forma política da democracia e o 

princípio da soberania popular” (BUTLER, 2018, p. 7), já que “os debates sobre manifestações 

populares tendem a ser governados pelo medo do caos ou pela esperança radical no futuro, 

embora algumas vezes medo e esperança se interliguem de modos complexos” (BUTLER, 

2018, p. 7). Esse descompasso é necessário e é preciso que essas noções sejam compreendidas 

separadamente se pretendemos entender como expressões da vontade popular podem 

questionar uma dada forma de governo que se autodenomina democrática. Está evidente, assim, 

que uma compreensão nominal, que dependeria da simples autodenominação, não pode servir 

como critério ao se pensar o que é a democracia. Dessa forma, Butler aponta para as disputas 

de poder em jogo nessa delimitação discursiva. Ao pensar sobre a democracia, Butler afirma 

que  
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 o objetivo de uma política democrática não é apenas estender o reconhecimento 

igualmente a todas as pessoas, mas, em vez disso, compreender que apenas 
modificando a relação entre o reconhecível e o irreconhecível (a) a igualdade pode ser 
entendida e buscada e (b) “o povo” pode se abrir para uma elaboração mais profunda 
(BUTLER, 2018, p. 11). 

Assim, Butler aponta que “a política democrática tem que estar preocupada com quem 

conta como ‘o povo’, de que modo a demarcação é estabelecida de forma a evidenciar quem é 

‘o povo’ e a relegar ao segundo plano, à margem ou ao esquecimento os que não contam como 

‘o povo’” (BUTLER, 2018, p. 11). Ao considerar sobre as possibilidades de se fazer política, 

em sentido amplo, Butler (2018) nos diz que se quisermos compreender o que se apresenta 

como novidade nesse campo, como alternativa de luta, “a esfera do político não pode ser 

definida pela concepção clássica da polis [...] desse modo ficamos privados de ter e usar uma 

linguagem para essas formas de atuação e resistência empreendidas pelos desamparados” 

(BUTLER, 2018, p. 89). Pensar a política como polis significa aceitar que só se entra no campo 

político a partir do aparecimento na esfera pública. Mas essa visão deixa de enxergar o que está 

por vir. Ela justifica:  
Essa visão ignora e desvaloriza formas de ação política que emergem precisamente 
nesses domínios considerados pré-políticos ou extra políticos e que irrompem na 
esfera do aparecimento vindo do lado de fora, como o lado de fora dela, confundindo 
a distinção entre dentro e fora. Pois em momentos revolucionários ou insurrecionais 
não temos mais certeza sobre o que opera como espaço político (BUTLER, 2018, p. 
88). 

Nas ocupações, as(os) estudantes demandam reconhecimento de si enquanto sujeito de 

direitos, ao mesmo tempo em que contestam um tipo de democracia em defesa de outro. Não é 

qualquer democracia que essas(es) estudantes reivindicam. Elas(es) desejam ter suas vozes 

ouvidas diretamente, e não somente por meio de representantes eleitos. Os relatos estudantis 

apresentam sob diferentes formas - receio, queixa, denúncia - que muitas vezes o que chamamos 

de democracia representativa reproduz relações de poder silenciando aqueles que, em tese, 

representaria. Por outro lado, os relatos apresentam dificuldades com o exercício de uma 

democracia amplamente participativa, como a que experimentaram nas ocupações, em que 

todos participam dos processos decisórios, todos falam e todos se escutam. 

Isso tá muito entranhado na gente... essa ideia, que tá muito marcada na minha 
geração, de 2013, de democratizar a democracia, de democratizar as instituições, de 
ir contra as instituições quando elas não atendem ao interesse da população... de 
métodos... a gente discutia muita metodologia... metodologia participativa. Então isso 
tava muito presente... Só que isso também cansava... A longo prazo isso foi se 
esgotando... Porque imagina você reunir 100 pessoas para discutir o almoço de 
amanha, aí tem que discutir quem vai lavar o banheiro... Então também era um 
problema, não era só solução... No início era lindo, mas na hora que foi colocando 
na prática... a gente tinha assembleias ali no ICHS que duravam 5, 6 horas... A gente 
começava a assembleia a tarde e tava quase de madrugada e a gente não conseguia... 
marcava pro dia seguinte... porque não tinha fim as pautas... Isso foi desgastando... 
e depois de um mês de ocupação, uma ocupação que começou com 300 pessoas no 
ICHS... tinha 50... Depois que a pauta foi aprovada a gente também ficou meio sem 
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 chão,  meio sem rumo... E aí pós ocupação foi quando eu decidi ir pra partido... 

porque eu falei, bem esses movimentos, essas experiências, elas acabam não 
conseguindo ter um acúmulo... Eu preciso de um lugar que me dê um acúmulo 
político, que quando acaba o movimento ele continua, que pense estratégias a longo 
prazo... porque foi uma estratégia muito exitosa a curto prazo, mas a longo prazo ela 
não deu conta, ela não teve dinâmica... Aí que foi que eu fui para o PSOL, fui construir 
uma corrente política dentro do PSOL, que é o MES33 (Patrick, entrevista narrativa). 
 
Luna: Eu lembro que a gente tinha muito medo de ter uma sub-representação... A 
gente tinha medo de Ouro Preto tomar as decisões sobre como seria a ocupação na 
UFOP, decidir por todos os departamentos... Então a gente resolveu que a decisão 
que o representante tomaria, seria uma decisão horizontal dentro da ocupação... 
Então o representante tinha que trazer todas as informações pras plenárias e na 
plenária a gente tomaria a decisão de o quê que o representante ia fazer na discussão 
da comissão de ocupação. 
Thayná: E foi sempre nessa dinâmica a partir daí... representação, base, 
representação, base. 
Antônio: Sim... Ia e voltava com muita velocidade... E o DCE não tinha poder 
nenhum, sobre nenhuma ocupação... o DCE não tomava nenhuma decisão... As 
decisões que o DCE tomava  eram relacionadas à instituição UFOP, no CUNI e no 
CEPE, e mesmo assim eram discussões levadas nos comitês... E o papel do DCE foi 
o de auxiliar... Auxiliar na articulação política entre os sindicatos, auxiliar na 
articulação com a Universidade, com a Reitoria, e auxiliar fisicamente as ocupações 
estando presente... Então as ocupações estavam acima do DCE na questão das 
ocupações, e o DCE tava cumprindo o papel de instituição representativa dos 
estudantes tratando com outras instituições... O papel do DCE era esse, tratar com 
outras instituições. 
Thayná: E que funcionou... O que criou meios objetivos da gente ir pra João 
Monlevade e pra Brasília foi essa interação entre esse comitê das ocupações e a ação 
do DCE no que é prático. 
Antônio: Eu fico pensando, o DCE sofreu muitas críticas, algumas eu mesmo fiz... e 
uma delas é que o DCE não cumpriu papel nenhum nas ocupações, que eu discordo 
fortemente... Porque eu acredito que o DCE contribuiu e muito na organização de 
todas as manifestações... Eu me lembro que a gente passou noites virando pra fazer 
lista de ônibus pra ir pra Brasília, na articulação de calendário acadêmico, de greve, 
a gente pode ter cometidos erros [...] mas o papel do DCE foi muito importante, ter 
esse tipo de articulação institucional foi muito importante, porque se não tivesse essa 
organização institucional, ficariam as ocupações falando entre si.  

(Grupo de discussão). 
 

No ICHS pelo menos a gente fazia os grupos de apoio... porque nossas plenárias eram 
muito longas... Claro que também por causa de um monte de gente prolixa falando 
junto... Mas era porque os assuntos que a gente discutia eram realmente densos... 
Então as plenárias duravam 3... teve uma plenária que durou 5 horas... né Luna? [ela 
acena que sim com a cabeça] Então eram coisas muito longas... A gente saía 
esgotado... Então a gente tentava fazer... tinha até uma comissão inclusive pra isso... 
que era uma comissão que organizava momentos outros... Então a gente fazia uns 
jogos afetivos, a gente tentava fazer outro tipo de atividade juntos, pra gente inclusive 
dar conta... Porque foram 3 meses com um monte de gente dormindo na mesma sala, 
conversando sobre tudo (Thayná, grupo de discussão). 

Nas ocupações, em suas formas de organização cotidiana da resistência da luta 

estudantil, as(os) estudantes enfrentam diversas barreiras e inventam tentativas para lidar com 

elas, em vivências que reiteram os significados e as práticas relacionados ao fazer da política. 

As assembleias, onde são discutidas e deliberadas as questões relativas à ocupação, 

 
33 Movimento Esquerda Socialista (MES/PSOL) 
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assemelham-se na forma e no nome às “tradicionais” assembleias (políticas, de entidades e 

instituições) embora excedam em tempo de duração. Essas experiências mostram que o 

exercício da democracia pela participação direta demanda tempo. Elas(es) relatam passar 

diversas horas reunidas(os) em assembleia em busca de consenso sobre as formas de 

compreender a agir politicamente. Juntos, fazem leituras de contexto, planejam ações de 

mobilização social e de resistência e organizam o cotidiano da ocupação. A busca por consenso 

é característica das organizações horizontais.  

As(os) estudantes se apoderaram da escola no sentido amplo, tanto do espaço físico 

quanto no campo simbólico e político (CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016, p.1161). A 

ação performática consiste em estabelecer outras formas de fazer política, de fazer a 

democracia. Nessas ações, as(os) estudantes transformam não só os espaços escolares, mas a si 

próprios. Para Aspis (2017) as ocupações estudantis agem no sentido de construção de outras 

possibilidades para nos tornarmos sujeitos: 
é isso que esses movimentos de ocupação, hoje, estão provocando: eles nos apontam 
o esgotamento do modelo, o esgotamento da aceitação em negar-se a si mesmo como 
possível humano que cria. Cria a própria vida, do modo como desejar e como puder, 
em movimento incessante [...] Estudantes muito jovens se conectam em 
agenciamentos e efetivam as enunciações de novos modos de viver, novas formas de 
pensar, novas maneiras de posicionar seus corpos (ASPIS, 2017, p. 70). 

Alvim e Rodrigues (2017) analisam como as resistências no campo da educação, 

sobretudo na forma de coletivos, ocupações e protestos, podem suscitar “a construção  da  

democracia,  o aprendizado do comum  e a conversação entre as diferenças” (p.75). Ao se 

referirem às ocupações secundaristas em 2015, eles afirmam que as formas de resistência 

estudantil estão sujeitas às forças do poder que reagem e atuam novamente no silenciamento 

dessas novas relações estabelecidas. Entretanto, para os autores 
não há exagero em afirmar que os e as secundaristas em luta não suportam mais 
carregar o fardo da escola e sua máquina produtora de corpos dóceis. Coletivos, 
ocupações e protestos secundaristas avançam  contra  e  além  das  submissões  
escolares,  não  apenas  para  criticá-las  por  seus preconceitos, suas exclusões e sua 
incapacidade de produzir autonomia, mas também para reivindicar  outras  formas  de  
estar  junto,  de  inventar  e  aprender  em  comum (ALVIM; RODRIGUES, 2017, p. 
90). 

Portanto, nesse fazer, as lutas estudantis vão produzindo os contornos de um ensino, 

aprendizagem e convivência guiados pela horizontalidade nos processos decisórios, pela noção 

de liberdade e de responsabilização. Dessa forma, essas lutas, como as ocupações, vão 

“ensaiando uma cultura educacional democrática” (ALVIM; RODRIGUES, 2017, P. 75). 

As ocupações estudantis tensionam relações de poder colocadas, que buscam por 

exemplo, conformar o jovem dentro de padrões pré-estabelecidos, para o surgimento de outras 

formas de sentir e de se posicionar, como afirmou Aspis (2017). Pelas transformações que 
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exercem tanto nas subjetividades, por meio das contestações que realizam sobre o modo de 

produção das categorias jovem/estudante (LEITE, 2017a), e também na estrutura de 

funcionamento cotidiano das instituições escolares, podemos pensar nas ocupações como 

formas de performatividade coletiva (BUTLER, 2018) que rompem a violência ética 

(BUTLER, 2017a) e agem no sentido da construção de um éthos coletivo mais próximo da 

democracia que se fundamenta na igualdade, conforme a visão de Rancière (2014). Vimos a 

partir de outras pesquisas algo que converge com minha experiência de escuta aos estudantes 

da UFOP: a percepção de que a universidade, e também as escolas, são espaços de produção de 

um silenciamento discente ao mesmo tempo que nelas existe a construção de alianças. 

A convivência prolongada no ambiente da ocupação traz também outras formas de fazer 

política e resistência, com a inserção da dimensão do cuidado de si e dos outros. Como falamos 

em outros locais ao longo texto, a dimensão do afeto esteve muito presente no dia a dia das 

ocupações. A celebração torna-se parte da política e das formas de fazer luta e posicionar seus 

corpos. Nas fotos abaixo (Figura 7), vemos que inclusive um casamento ocorreu na ocupação 

do ICSA, dando a dimensão de como os afetos foram vivenciados nesses espaços. 

 
Figura 7: Print da publicação na página da comunidade Ocupa ICSA no Facebook. Crédito das fotos: Comissão 

de Comunicação Ocupa ICSA 
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A relação das(os) estudantes com os espaços ocupados apareceu nos relatos como 

expressão da afetividade e dos engajamentos com os sentidos da educação e da universidade na 

vida dessas pessoas. Especificamente no relato abaixo é interessante notar o movimento 

performativo relacionado aos sentidos da palavra “cortiço”: 
Thayná: Uma coisa que eu achei engraçada foi que a nossa relação com o ICHS 
mudou completamente, inclusive o zelo com o espaço... Eu acho que aquele corredor 
e as partes ali próximas nunca tiveram tão limpos. Porque a gente lavava aquilo com 
muito cuidado, sempre com muita atenção com o espaço... E duas coisas que 
aconteceram depois da ocupação que foram muito fortes pra gente, foi que, primeiro, 
a gente tinha criado um espaço fora do Centro Acadêmico... que tinha até um nome... 
como era?  
Luna: Era o Cortiço 
Thayná: Isso... que era um espaço super bem cuidadinho, parecia uma salinha, muito 
pequenininha, não atrapalhava muito nada não... E a discussão com relação a esse 
espaço, se ele era legítimo ou não, foi parar até em Assembleia Departamental, 
Assembleia Geral... E a gente foi muito rechaçado por esse espaço... Aí nesse sentido, 
eu entendo que assim como a gente nunca tinha lidado com uma situação daquela, os 
professores e a diretoria não tiveram também muito tato com o que aquele lugar 
representava a partir dali pra gente... E em seguida aconteceu do ICHS precisar 
mudar34... Então, assim, foi choque... Nosso lugar mesmo... Agora a gente entendeu 
que a universidade é orgânica, e agora, como faz?... E... não teve muita compreensão 
a respeito disso... Acho que uns dois ou três dias depois da ocupação já não tinha 
mais Cortiço, já não podia... A rotina mudou completamente. 
Luna: Sim... Ele até ganhou esse nome de Cortiço porque foi algum professor, eu não 
lembro qual... também se lembrasse eu não ia falar os nomes [risos] que ele falou... 
Porque quando as aulas retornaram a gente fez uma semana de atividades sobre a 
ocupação, que foi uma demanda do grupo da ocupação de ter assim... ah, se vão 
voltar as aulas, então a gente vai ter uma semana falando da ocupação, como se fosse 
uma semana de integração... E foi nessa semana que a gente recebeu muitas críticas... 
Porque era uma salinha ali... tinha até uma mesinha de centro com uma flor... 
Thayná: Era muito bonitinho 
Luna: Era muito bonitinho, a gente tinha levado o sofá, que era do DA, e tinham 
aqueles bancos de madeira... Aí algum professor, não lembro qual, como eu falei 
também se lembrasse não falaria o nome [risos]... falou que estava parecendo um 
cortiço... E a gente pegou esse nome e falou: ah então é um cortiço mesmo... Aí 
tinha uma rede pendurada, tinham professores que sentavam na rede  
Thayná: É, tinham professores que sentavam lá pra conversar  
Luna: Então foi uma assembleia... eu lembro que eu participei da Assembleia 
Departamental e eu lembro que foi uma discussão bem acalorada... sobre aquele 
espaço nosso [...] Mas, realmente não foi algo que a gente conseguiu manter muito 
não  

(Grupo de discussão). 

Assim como Butler (2016) relata a apropriação performativa da palavra queer e sua 

importância para a visibilidade e afirmação de corpos que se encontram sob risco de violência, 

por não se conformarem aos padrões da heteronormatividade, guardadas as proporções, 

podemos pensar que algo parecido ocorre nessa ressignificação e apropriação de um espaço 

 
34 Localizado no antigo Seminário Nossa Senhora da Boa Morte, o ICHS perdeu judicialmente o direito de 
permanecer no espaço, fato que merece atenção pois produz efeitos na relação das(os) estudantes com esse espaço, 
compondo outras resistências e manifestações estudantis. Mais informações estão disponíveis em:  
https://ichs.ufop.br/diretoria-0. 
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importante para as(os) estudantes que fora desqualificado por uma fala externa. Fica evidente a 

existência de conflitos internos à Universidade narrados também em outros momentos.  
Eu vivi a política, que era algo que eu não conhecia muito bem... Eu não era uma 
pessoa que me interessava por política e nesse momento eu fui me interessar porque 
eu vivi aquilo... Foi algo que tava... não era mais algo abstrato... era algo concreto... 
Eu vivenciei aquilo... Então eu comecei a me interessar mais por política, eu me senti 
uma pessoa ativa... por tá fazendo algo pela sociedade... por tá ali (Antônia, 
entrevista narrativa). 

Os relatos sobre as transformações nas relações desses sujeitos com a Universidade, 

com a cidade, com os outros e com a política a partir da participação são, de acordo com nossa 

base teórica, expressões da performatividade da política e da democracia (BUTLER, 2018). 

Afirmar essa performatividade é dizer que a democratização da educação e dos espaços 

escolares vai sendo produzida nos atos corporais. Isso significa que não a temos pronta, mesmo 

como plano a se atingir. Como exemplo do que vivemos hoje, a pandemia do vírus Covid-19 

traz para o centro do debate sobre democratização do ensino a questão do acesso à internet. 

Numa realidade de implantação de ensino remoto, o acesso a internet de qualidade passa a 

marcar uma desigualdade maior do que a que já existia, já que a barreira se coloca 

imediatamente no acesso à educação. As instituições de ensino necessitam, por isso, lidar com 

a questão da inclusão digital que, embora já assumida como demanda estudantil, ganha relevo 

especial nesse contexto.35 

Em outros momentos no texto afirmamos a noção de democracia de Rancière (2014), 

que tem na igualdade seu fundamento: 
A democracia, longe de ser a forma de vida dos indivíduos empenhados em sua 
felicidade privada, é o processo de luta contra essa privatização, o processo de 
ampliação dessa esfera. Ampliar a esfera pública não significa, como afirma o 
chamado discurso liberal, exigir a intervenção crescente do Estado na sociedade. 
Significa lutar contra a divisão do público e do privado que garante a dupla dominação 
da oligarquia no Estado e na sociedade (RANCIÈRE, 2014, p. 72). 

Para Butler (2017c) a finalidade da democracia é comportar o convívio pacífico das 

diferenças humanas. Esse entendimento foi expresso por Butler (2017c), quando comentou as 

repercussões de sua visita ao Brasil em 2017 para participar de um seminário no SESC Pompéia 

em São Paulo sobre Os Fins da Democracia. Essa ocasião deixou evidente como a sociedade 

brasileira vivencia hoje um forte ataque à liberdade e à democracia, sentido sobretudo no campo 

da educação. Sob o argumento de que a autora incita uma “ideologia de gênero”, que colocaria 

em risco as famílias, as crianças e toda a moral, cerca de trezentas e cinquenta mil pessoas 

assinaram uma petição on line contra a vinda da filósofa ao Brasil. Além da grande 

 
35 Na UFOP e em outras Universidades foram lançados editais de apoio financeiro para aquisição de equipamentos 
e para contratação de internet banda-larga. Algumas escolas também lançaram campanhas de financiamentos 
coletivos ou empréstimo de computadores e tablets.  
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manifestação na internet, um grupo de cerca de cinquenta pessoas reuniu-se na frente do SESC 

no dia do evento e ateou fogo numa boneca caracterizada como uma bruxa cujo rosto era uma 

foto da filósofa.  

Butler (2017b) falou sobre essa experiência no Brasil em uma entrevista36 à TV 

Boitempo, em que analisa que, além do desconhecimento dessas pessoas sobre a sua obra 

Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade, o que se percebe é o crescimento 

de um discurso conservador que ganha espaço no Brasil. Isto emerge como forma de resposta 

desses grupos conservadores a transformações na realidade que garantem a expressão de 

diversidades que por muito tempo permaneceram restritas a ambientes privados. Quando outras 

formas de se perceber e de se relacionar ganham materialidade nos espaços públicos, toda a 

normatividade hegemônica é posta em questão. Nesse contexto, os grupos que sempre se 

beneficiaram do machismo e da heteronormatividade compulsória mobilizam-se também para 

manter seu poder e privilégios, movimentando a vida política em suas disputas (BUTLER, 

2017b). Em texto publicado no jornal Folha de São Paulo, no qual também fala sobre a sua 

visita ao Brasil, Butler retoma o tema do seminário, Os Fins da Democracia, e afirma que 
o “fim” da democracia é manter acesa a esperança por uma vida comum não violenta 
e o compromisso com a igualdade e a liberdade, um sistema no qual a intolerância não 
se transforma em simples tolerância, mas é superada pela afirmação corajosa de 
nossas diferenças. Então todos começaremos a viver, a respirar e a nos mover com 
mais facilidade e alegria - é esse o objetivo maior da corajosa luta democrática que 
tenho orgulho de integrar: nos tornarmos livres, sermos tratados como iguais e 
vivermos juntos sem violência (BUTLER, 2017c). 

De forma radical, essa concepção de democracia pressupõe a possibilidade de 

construção de um éthos coletivo não violento, que ao mesmo tempo em que se configura como 

universal (como éthos), abriga em si a característica da permeabilidade, ou seja, da capacidade 

de abrir-se ao devir, às diferenças que surgirem, não exercendo sobre elas a violência ética do 

silenciamento e da morte. 

 

3.2.4 Desocupar, e agora? Algumas produções de sentidos 

Eu acho que primeiro foi uma falta muito grande, um choque nesse fim todo... Depois 
veio um pouco de raiva... Porque a gente ficava pensando assim... caramba, pra quê 
que serviu isso aqui? Pra quê que a gente tá tão desgastado? Serviu pra quê? Pra 
quem tava lá? E aí a gente menosprezava um pouco isso mesmo... esse negócio, ah 
então serviu pra gente ser amigo? Serviu pra gente resolver algumas coisas com 
relação à nossa afetividade? Com relação à Universidade? E eu acho que levou um 
tempo com essa sensação... Inclusive a gente evitava em alguns momentos de falar da 
ocupação, falar do que a gente tinha vivido lá... E é uma coisa que, particularmente, 
eu venho resolvendo há anos... até conseguir sentar com [uma] amiga nossa que ficou 
a ocupação inteira e falar... caramba, nada foi igual... foi aquele momento ali que 
mudou tudo (Thayná, grupo de discussão).  

 
36 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cozmjJpMakM. Acesso em 20 nov. 2017. 
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Foi algo que também me fez muito mal... Porque, como eu falei anteriormente, a 
questão de ter uma alimentação, de poder dormir bem, de poder estar bem... O 
psicológico da gente tava a mil... tanto que depois que a ocupação acabou eu demorei 
um tempo pra ficar bem comigo mesma... de entender o que foi tudo aquilo, o que foi 
que aconteceu... entender cada coisinha, cada pedacinho de coisa e ressignificar 
também as coisas que não foram boas, as coisas que me doeram, que me 
machucaram... ressignificar cada coisinha foi algo que demorou... Eu perdi peso... 
nossa... eu tava mal, tava mal, tava mal... doida pra aquilo tudo acabar... mas eu não 
queria deixar na mão as pessoas que tavam ali, por isso eu permaneci até o último 
dia com as pessoas que também tavam lá mal (Antônia, entrevista narrativa). 
 
Luna: Eu acho que o ambiente da ocupação, como todo mundo falou, é muito 
complicado... A Thay falou... que agente saiu doente de lá... Você conviver com as 
mesmas pessoas num espaço extremamente limitado... dormindo mal, comendo mal... 
com perigos a todo momento... Porque a gente tinha apoio de alguns professores, a 
gente tinha o apoio da direção do Instituto, mas não eram todos os professores. A 
gente teve atrito com professores... Também teve atrito com essas atividades que a 
gente tentava fazer pra distrair um pouco... Eu lembro que teve um professor que fez 
um post no facebook falando que a gente tava lá brincando e não sei o quê, enquanto 
a gente tava fazendo uma roda de conversa pra todo mundo meio que extravasar... 
Então assim, a gente tinha... tinha bala vindo de todos os lados, então era um 
ambiente muito complicado de lidar... E as pessoas acabam adoecendo mesmo, não 
tem como... Mas eu acho que após a ocupação a gente também conseguiu manter 
isso... foi o que ajudou muito a gente no pós-ocupação, que também foi um período 
extremamente complicado 
Thayná: Sim, terrível 
Luna: Em 2017 a gente fez 3 finais de período... Então  foi um período também que 
todo mundo adoeceu, quem ficou... Porque quem ficou na ocupação, foram esses três 
meses mais um ano sem você ter tempo pra pensar em você mesmo, sem ter tempo pra 
descansar a cabeça... Então foi um período bem complicado também. 
Thayná: Não foi um acordo geral com os professores, inclusive muita gente perdeu 
cadeira... Porque não tinha uma compreensão do processo que a gente tinha acabado 
de sair.. Então era assim... Acabou a ocupação? Ah tá, levanta, sacode a poeira e é 
isso aí... E aí quando você ia conversar era... ah, mas você escolheu tá lá, ninguém 
mandou... Então era uma coisa bem estranha. 

(Grupo de discussão) 

O momento da desocupação foi percebido por essas(es) estudantes como uma derrota. 

Permanecerem na ocupação por mais de três meses gerou desgaste, pois além das dificuldades 

na convivência prolongada em um ambiente onde estavam expostos ao risco, e por isso vivendo 

sob tensão, as condições materiais para se manterem não foram adequadas apesar das redes de 

doações estabelecidas. Os relatos mostram uma frustração após esse desgaste, que talvez 

pudesse ter um sentido diferente caso as ocupações tivessem alcançado seus objetivos, a 

exemplo das ocupações secundaristas anteriores (GROPPO, 2018). Dessa forma, o sofrimento 

foi também um efeito produzido pelas ocupações, relatado por essas(es) estudantes.  

Assim como nos relatos das mães de estudantes que me motivaram a fazer essa pesquisa, 

esses estudantes vivenciaram consequências individuais complexas que, apesar de não terem 

recebido uma retaliação tão explícita como a prisão ou expulsão, também relataram momentos 

e questões em que não encontraram apoio na instituição pela qual lutavam. Os relatos informam 
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que as consequências acadêmicas vieram muitas vezes sem espaço de diálogo. É preciso 

atenção a esses relatos, pois apesar de sentirem as consequências do sofrimento em suas 

vivências pessoais, trata-se de um processo coletivo assentado em questões sociais que 

precisam ser consideradas. Nesse sentido, o contexto pós-ocupação contribui para a sensação 

da frustração pelo aumento dessa aceleração da produção da condição precária nos anos 

seguintes. Vislumbramos, com isso, novos engajamentos em aliança após certa desmobilização 

do movimento estudantil depois do fim das ocupações como é relatado a seguir.  

De forma geral, as ocupações que ocorriam concomitantes a essa finalizaram em 

dezembro (GROPPO, 2018). De acordo com os relatos do grupo, somente o ICHS e a Escola 

de Minas permaneceram ocupados na UFOP após a votação dos três segmentos, estudantes, 

técnicos administrativos e docentes, pelo fim da greve e da ocupação em dezembro. Esses locais 

permaneceram ocupados até a retomada do semestre letivo, em 16 de janeiro de 2017. 
Antônio: Eu lembro dessa discussão sobre desocupar ou não... que chegou dezembro 
e a gente queria ir pra casa, por causa das festividades e porque a gente achou que 
nossa missão estava cumprida, eu falo a gente nesse caso o ICSA... E aí começou a 
discussão no nosso comitê, que era formado por representantes de cada ocupação, 
pelo DCE... e nós começamos a discutir sobre isso... E... aí nesse ponto... o DCE... e 
agora eu me coloco nessa posição... eu acho que teve um erro de articulação... que 
pode também ter sido importante pra explicar uma certa desmobilização em 2017... 
Quando tomou essa decisão de desocupar, a gente achou que os institutos iam todos 
tomar essa decisão em conjunto, de desocupar no mesmo dia, em dezembro, a gente 
eu falo DCE... E aí como eu vinha da experiência do ICSA, o ICSA resolveu 
desocupar, pra mim todos iam desocupar... em dezembro... E aí a gente começou a 
discutir e eu fui pra Ouro Preto pra representar o DCE numa assembleia conjunta 
com técnicos, professores e estudantes... E eu cheguei no comitê com a posição do 
DCE que era de votar pela desocupação... A gente ia votar se deveria desocupar ou 
não... Hoje eu vejo que foi um erro até essa votação... Não tem sentido a gente votar 
pra ordenar que outras ocupações desocupem... Só que na época a gente tava num 
espírito de unificação, técnicos, professores e alunos, toda a Universidade... Então a 
gente decidiu que essa decisão ia ser tomada em conjunto... E aí eu escutei, teve essa 
discussão, que inclusive foi muito curta infelizmente, de que todos iriam votar, os três 
campi, Monlevade, Mariana e Ouro Preto, iriam votar pela continuidade das 
ocupações... Quem quisesse ficar poderia ficar... E eu, como representante do DCE, 
votei pela desocupação... Depois de refletir eu percebi que esse foi um erro grave... 
de eu e o DCE termos ido contra uma articulação conjunta que a gente construiu a 
ocupação inteira... E eu acho que esse é um dos vários fatores que podem explicar a 
tristeza, a depressão pós ocupação... Um passo em falso, foi um erro grave que eu 
pessoalmente e o DCE cometemos em não ter mantido essa articulação até o final... 
Porque era uma decisão que deveria ter sido discutida mais entre nós... Nós 
discutimos em meia hora antes da assembleia... e não deveria  ter acontecido dessa 
forma... As ocupações deveriam ter tido autonomia pra decidir sem precisar de passar 
por votação nenhuma. 
Thayná: Eu também acho, tanto que depois disso o DCE acabou se desarticulando 
também como núcleo, não foi Antônio?  
Antônio: Sim, a gente teve uma desarticulação interna muito forte, além da 
desarticulação externa, a gente teve uma desarticulação interna porque esse tipo de 
discussão... gerou consequências depois... Não foi uma tomada de decisão fácil... que 
eu tomei... não só eu, mas eu que tava lá representando... e que geraram 
consequências que a gente carregou por 2017 todinho até o final da gestão do DCE.  
Pesquisadora: Depois ficaram dois anos sem conseguir formar chapa pro DCE, 
vocês acham que tem relação com isso? 
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 Antônio: Exatamente, tem, com certeza. 

Thayná: Foi muito drástica a maneira como se desfez o DCE antes dessa gestão de 
agora, foi muito drástico pra todo mundo, a galera pulou do barco mesmo, né? 
Antônio: Foi... É porque assim... essa atitude em si, ela levou a uma certa 
desarticulação desse movimento específico das ocupações... mas, depois que a gente 
voltou em janeiro a gente sentiu que não tinha mais nem clima pra assembleia... A 
gente chamava assembleia... a gente chegou a ter em assembleia quase 3.000 pessoas, 
lá no ginásio em Ouro Preto... depois disso a gente não conseguia colocar 300... 
Então, depois disso nós vimos que não tinha mais... nossas estratégias, que a gente 
construiu na ocupação, de mobilização... tinham se perdido... Naquele momento a 
gente percebeu... Então todas as lutas que a gente deu conta de, no início do DCE, a 
gente deu conta de se organizar pra levar as lutas em frente... elas naquele momento 
tavam emperradas por uma falta de mobilização... Então assim... fomos engessados 
em 2017... por esse sentimento mútuo que eu acredito que tenha sido o sentimento de 
derrota que tomou conta das ocupações... essa desarticulação ajudou, mas eu acho 
que esse sentimento de derrota foi o principal... que levou a gente a não... ali em 2017 
a gente tinha a possibilidade de produzir produtos, tipo documentário, documento, 
memoriais, tudo que a gente poderia deixar de legado... mas a gente não fez. 
Thayná: Não teve nem energia... ninguém... desmotivou completamente. 
Antônio: Exatamente... a gente poderia ter feito até a transmissão oral, poderia ter 
feito seminários... mas eu acredito que algumas questões e principalmente o 
sentimento de derrota... nos levaram a não levar essa história pra frente... então hoje, 
eu vejo que os estudantes que vieram depois da gente e que não viveram a ocupação.. 
eles não conhecem a história das ocupações... o que eles escutam das ocupações são 
histórias distorcidas, muitas vezes histórias feitas pra deslegitimar as ocupações... e 
a gente se vê... hoje, olhando hoje... a gente se coloca numa posição de incapacidade 
de transmitir o que aconteceu nas ocupações, porque hoje a gente não tem mais 
credibilidade pra transmitir o que aconteceu, por que a gente devia ter feito isso 
quando as ocupações acabaram. 
Thayná: Mas ninguém dava conta. 

(Grupo de discussão). 
Portanto, houve uma desarticulação do movimento estudantil na UFOP após as 

ocupações, o que foi relatado também em uma das entrevistas narrativas: 
Você tá tocando num assunto que é uma das coisas que eu mais me questiono... Que 
é por que que um movimento de tanto tempo, que teve tamanho acúmulo político na 
UFOP morreu? Não só no DCE... Morreu.. Centros acadêmicos depois dessa 
ocupação diminuíram muito... A gente chegou a registrar, eram mais de 25 desses 
centros acadêmicos, e depois quando foi reunir, não conseguia juntar 8, 9 centros 
acadêmicos.. e centos acadêmicos pouco participativos, e... eu durante toda a minha 
trajetória vi o Centro Acadêmico de História esvaziado, era sempre cheio... Quando 
eu tava me formando tava uma luta para conseguir montar uma chapa de Centro 
Acadêmico de História... O DCE do PSTU foi tão bombardeado no fim, tão 
bombardeado... e aí eu fui contrário também a esse bombardeio que eles começaram 
a receber, porque aí alguns movimentos de outros partidos começaram a aproveitar 
essa crítica para querer... bombardear eles também por uma questão partidária... que 
eles acabaram implodindo... O fim da gestão deles tinha 4 pessoas, 5 pessoas... E aí 
eles não tiveram perna e o DCE deles acabou antes da hora... Formou uma comissão 
eleitoral, a comissão eleitoral morreu... veio toda aquela loucura que foi o governo 
Temer... o fim do governo Temer... veio a eleição do Bolsonaro, não tinha DCE... Eu 
já não era mais aluno, mas acompanhei porque minha namorada era, amigos ainda 
eram... eu morava, eu comecei a trabalhar em Cachoeira do Campo, mas continuava 
morando em Mariana... então continuei tendo contato... Mas não conseguia formar 
chapa para disputar o DCE... Eu não sei se foi um esgotamento... Porque foi um 
movimento que sugou muito a energia de todo mundo... Eu tive problemas... da 
ordem, digamos assim, psicológica... Fiquei muito mal... Fiquei muito exaurido... 
depois disso tudo... Teve muitos rachas... o Movimento Negro que surgiu começou a 
ter muito conflito com os movimentos que tem relação com partido... Mas isso não 
explica, porque tem lugares que tem uma concentração muito grande de briga, de 
embate, mas o movimento só cresce, só cresce... Então eu não acho que isso explica 
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 não... o sectarismo dos movimentos, como os movimentos começaram a ter um 

conflito muito grande... Mas esse caldo de querer participar, de democratizar a 
democracia, de querer que fosse um movimento de massas, de ter muita gente... isso 
sumiu. Sumiu... Só que depois que o Bolsonaro foi eleito parece que voltou, mas voltou 
não é igual antes não, não era como se fosse uma continuidade não... voltou como se 
fosse uma coisa parece que nova, parece que pequena... de novo né (Patrick, 
entrevista narrativa). 

O movimento de ocupação da UFOP em 2016, como forma de protesto contra políticas 

que representam retrocesso no âmbito social e na educação, propiciou a visibilidade de vários 

coletivos e sujeitos organizados em torno de demandas comuns, demonstrando uma realidade 

de luta política e expressão de diferenças. Por outro lado, observou-se um esvaziamento dos 

lugares de representatividade institucional dos estudantes, como nos Conselhos Superiores - 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e Conselho Universitário (CUNI), 

Colegiados de cursos e mesmo nos espaços exclusivos de representação estudantil como os 

Centros Acadêmicos (CA) e o próprio Diretório Central dos Estudantes – DCE, que após papel 

ativo nas ocupações de 2016 permaneceu por cerca de dois anos desativado.  A literatura sobre 

o engajamento político dos jovens na atualidade aponta para uma realidade parecida (SPOSITO; 

TARÁBOLA, 2016; LEITE, 2017a; BRENNER, 2018; TOMIZAKI; DANILIAUSKAS, 

2018), como abordamos ao refletirmos sobre outras experiências de ocupações estudantis. 

Mas o fato de a pesquisa ter sido realizada com um tempo longo após o fim dessa 

experiência, permite também o acesso a elaborações que demoraram a acontecer. Dessa forma, 

ainda que os relatos mostrem uma experiência de sofrimento, eles trazem reflexões que colocam 

a experiência da ocupação estudantil num lugar central na vivência acadêmica dessas(es) 

estudantes.  
Eu acho que a ocupação na minha vida e na vida de pessoas que eu acompanhei 
depois dela, foi de fato um marco... um divisor de águas na vida estudantil... A nossa 
relação com o campus, a nossa relação com a educação, a nossa relação com os 
professores, entre a gente mesmo... foi uma explosão de sentidos, de afetos (Thayná, 
grupo de discussão).  
 
O contexto daqui é bem específico, a gente convive com as mesmas pessoas indo à 
padaria, indo ao RU, indo à aula... Então eu acho que pra além de toda uma 
movimentação política em si, uma outra forma política se estabeleceu, uma outra 
forma de educação afetiva... Então a gente teve a oportunidade de conhecer tanta 
história das pessoas, de ver as pessoas de fato se educando, crescendo... e se ver 
nessa resolução também de uma convivência de fato com pessoas que nada tinham a 
ver com a sua trajetória até ali... Então eu acho que isso no dia a dia se provava... E 
era tudo muito miúdo... E tudo que for muito miúdo foi exatamente o que fez a 
diferença ali... Eu acho que essas relações, elas tiveram um quê de vitória (Thayná, 
grupo de discussão).  
 
A ocupação por si só ela tem um lugar muito importante na minha vida porque ela 
me fez ter um crescimento diferenciado, me fez interessar mais pela política, me fez 
ter um olhar diferenciado pro ICHS, entender aquele lugarzinho, entender as pautas 
que o ICHS tem, entender a vivência de cada um, e isso foi muito importante pra 
mim... Me fez crescer dentro do ICHS, fez as pessoas me verem... Porque ate então 
ninguém me conhecia e aí, a partir disso, muitas me conheceram. Eu conheci muitas 
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 outras pessoas... muitos outros professores, de outros departamentos... E isso faz a 

gente... ser visto... E isso pra mim foi importante... Porque até então eu ia pro ICHS 
só pra ter a minha aula. Acabou minha aula eu ia embora... Depois disso não... Eu 
comecei a frequentar o ICHS mais, não só pra ir pra minha aula, mas sim pra a tarde 
ir pra biblioteca, ir pro LCC, ir pro CA, nem que seja pra estudar um texto, pra ler 
um livro... ir mais cedo pra fazer alguma coisa... Então... Me fez crescer dentro da 
Universidade... Me fez almoçar mais no RU, por ter mais companhias... Porque até 
então eu não comia muito no RU... Porque eu ficava assim, ah vou comer sozinha, 
tinha vergonha... E aí depois da ocupação eu me senti mais a vontade, eu me senti 
parte daquele lugar... Isso foi graças à ocupação e às pessoas que eu conheci durante 
esse processo... e... Eu tive um crescimento pessoal muito grande dentro da ocupação, 
igual eu falei da questão da política mesmo... e... a questão de se sentir uma pessoa 
ativa dentro sociedade... e isso... de conhecer o meu campus, onde eu tava estudando, 
de entender o ICHS, de conhecer cada pedacinho, de querer preservar aquele lugar 
que eu estava... Então isso foi algo que me deixou muito feliz... de poder ter contato 
com outras pessoas de outros cursos, conhecer pessoas de vários lugares que estavam 
nesse movimento, então... isso é gratificante, poder ter esse acesso... Igual... a sala 
CA... que foi algo muito marcante pra mim... Porque até então eu nunca tinha entrado 
na sala do CA. E na ocupação eu vivia na sala do CA... Porque pra mim a sala do CA 
era só pro curso de História. Só que não. A sala do CA é pra todo mundo da 
Universidade... E aí a gente vai entendendo que é um espaço que a gente precisa 
ocupar... Depois disso, depois que a ocupação acabou, eu continuei indo na sala do 
CA. Continuei frequentado outros lugares do ICHS que até então eu não ia por achar 
que... ah não, aquilo não é pra mim... Só que não... Aquilo é meu também, eu faço 
parte dali, eu vou ficar, eu vou participar, e eu quero e eu vou e pronto... E tinha isso 
de trocar ideia com pessoas de outros cursos, eu não tinha essa proximidade e isso 
me enriqueceu muito (Antônia, entrevista narrativa).  

 Nesses relatos é possível perceber alguns sentidos da luta política e da educação para 

esses estudantes. Outras relações se estabeleceram com o espaço da Universidade e da cidade, 

indicando mudanças também subjetivas para essas estudantes. A busca por uma educação de 

qualidade e que faça sentido para elas aparece como uma questão que se reflete ainda nessa 

relação com a Universidade e na ressignificação desse espaço. Transitar livremente no ambiente 

universitário e se sentir pertencente a ele é um efeito produzido na experiência de Antônia na 

ocupação. 

 A partir do conceito foucaultiano de cuidado de si, Ratto, Grespan e Hadler (2017) 

analisam que pela forma como se constituíram as ocupações secundaristas, com a autogestão, 

cuidando dos prédios e estabelecendo a própria organização, além de provocarem mudanças 

nesses locais, elas transformam os próprios sujeitos ao modificarem para estes os sentidos de 

espaço público. Nas palavras dos autores, 
 a mobilização através da ocupação potencializa o estar junto, visibilizando a 
necessidade da participação cotidiana para a construção da ação coletiva, através da 
reapropriação do espaço escolar, da horizontalidade nas interações, do protagonismo, 
das fruições culturais e do reconhecimento do outro (RATTO; GRESPAN; HADLER, 
2017, p. 99). 

 Os relatos nessa pesquisa aproximam-se muito do que esses autores apontaram, e 

também do que Gallo (2017) observou a partir da análise de documentários e livros sobre as 

ocupações estudantis no Brasil no presente. No texto Insurreições escolares? ele afirma que 

“muitos relatos dos estudantes que protagonizaram as lutas dão destaque para esses aspectos 
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subjetivos, colocando em relevo a vida na escola, o sentimento de pertencimento ao espaço 

público, a reinvenção coletiva desse espaço, e o que tal vivência provoca em cada um deles” 

(GALLO, 2017, p. 319). Esses aspectos foram bastante presentes nessa pesquisa, o que também 

se relaciona, por certo, à nossa interpelação inicial acerca dessa vivência e seus significados, 

elementos presentes na questão gerativa da narrativa e nas perguntas do grupo de discussão 

(Anexo II).  

No referido texto, Gallo (2017) refaz o questionamento feito por Foucault em 1979: É 

inútil revoltar-se? E afirma que “todos conhecemos os ‘arautos da permanência’ que afirmam 

que tudo continua tal e qual” (GALLO, 2017, p. 313). Para exemplificar, ele descreve a fala de 

um colega professor o qual lhe disse “que as manifestações estudantis podem ser bonitas e 

empolgantes, mas que no fundo todos sabemos que a escola continuará sendo a mesma, como 

o é ao longo dos séculos” (GALLO, 2017, p. 313), o que leva à imediata questão: então para 

quê revoltar-se? Nas palavras de Foucault: 
Ninguém tem o direito de dizer: “Revoltem-se por mim, trata-se da liberação final de 
todo homem”. Mas não concordo com aquele que dissesse: “Inútil insurgir-se, sempre 
será a mesma coisa”. Não se impõe a lei a quem arrisca sua vida diante de um poder. 
Há ou não motivo para se revoltar? Deixemos aberta a questão. Insurge-se, é um fato; 
é por isso que a subjetividade (não a dos grandes homens, mas a de qualquer um) se 
introduz na história e lhe dá seu alento (Foucault, 2017, p. 79). 

As revoltas não encerram a História. Mesmo as “vitórias” instituem um novo estado de 

coisas contra as quais precisaremos também nos rebelar. O que parece constante é a necessidade 

de não nos sujeitarmos (GALLO, 2017). Nesse sentido, as ocupações produzem novas 

subjetividades, num processo que pode ser considerado parte da formação democrática desses 

estudantes, já que no próprio fazer da luta elas(es) performatizam a própria democracia. 

A leitura sobre outras experiências de ocupações estudantis e as narrativas produzidas 

nessa pesquisa permitem a compreensão das ocupações como formas coletivas de 

performatividade política, pois tratam-se de iterações que produzem efeitos de sentido do que 

é ser uma(a) estudante engajado(a) em um movimento estudantil. Como ato de tomada da 

palavra, as(os) estudantes ocupam as instituições escolares para forçar a escuta de suas 

demandas. Ao o fazerem não estão posicionadas(os) contra a instituição, no entanto. Elas(es) 

lutam pela garantia da qualidade do ensino e pelo amplo acesso ao mesmo, com isso colocam 

em pauta questões relacionadas à democratização do ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As propostas de lei que motivaram a mobilização estudantil com o apoio de profissionais 

da educação na segunda metade do ano de 2016 (Reforma do Ensino Médio, a Escola Sem 

Partido e o Teto dos Gastos Públicos) produzem e aprofundam desigualdades sociais e 

educacionais, além de representarem uma tentativa de silenciamento dos sujeitos da educação. 

Nas ocupações, estudantes tomaram escolas e universidades como protesto em defesa do direito 

à educação, colocando em debate o que significa uma educação pública e de qualidade. Essas 

ocupações transgridem as regras instituídas naqueles espaços em busca da garantia de 

manutenção da própria instituição, ou seja, em defesa da continuidade de sua existência. Ainda 

que sejam feitas denúncias sobre o sistema escolar, com reinvindicações de maior qualidade, 

inclusão e autonomia, os estudantes, sobretudo, lutam pela garantia da permanência das 

instituições escolares em face de um projeto político que as desmantela.  

Os relatos produzidos nas interações dessa pesquisa mostram as ocupações como 

experiências de corpos em alianças que se produziram tanto presencialmente, no contato com 

outras ocupações, com a comunidade, com técnicos e professores, como pela internet. Esta 

última apresenta-se como elemento importante para a formação dessas alianças, pois além de 

terem possibilitado movimentos em amplitude nacional, a internet permite que outras 

experiências no mundo componham o imaginário e as representações sobre as lutas estudantis. 

As formas diversas como essas alianças são formadas nas resistências articuladas por esses 

estudantes informam sobre o caráter performativo do que chamamos de democracia (BUTLER, 

2018). Democratizar a democracia é uma demanda e um enunciado repetido por esses 

estudantes e que coloca a questão do limite de uma abordagem nominal para pensá-la. A 

demanda de que suas vozes sejam ouvidas associa-se às reivindicações por uma democracia 

mais participativa com processos institucionais também mais horizontais, indicando que a 

democracia não está dada, ela está em disputa e se constrói performaticamente.  

A questão da vulnerabilidade perpassou os relatos em referências constantes à sensação 

de medo. Notamos o medo da perda do direito à universidade pública, para si e para os outros, 

e de muitos outros direitos sociais no campo da saúde, do trabalho. Nesse caso, o medo pode 

ser um elemento motivador da ação política, já que para Butler (2018) a formação de alianças 

ocorre a partir da percepção compartilhada da produção da condição precária e suas acelerações. 

Existe ainda o medo que surge a partir da própria exposição do corpo nas lutas em que 

precisamente esse corpo, posicionado em determinado local, como no caso das ocupações, é 

ele mesmo resistência, independente do que esteja sendo dito. Aqui o corpo exposto à resposta 
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violenta dos aparelhos do Estado é o veículo da resistência precisamente por essa capacidade 

de mobilizar sua vulnerabilidade (BUTLER, 2018). Percebemos nos relatos ainda que a 

experiência de ocupação possui lugar significativo na vida dos participantes, envolvendo 

vínculos afetivos, processos de reconhecimento e produções subjetivas relacionadas aos 

estudantes enquanto sujeitos de direitos. A noção de que as ocupações foram formas de 

performatividade coletivas auxiliam na compreensão dessas formas de reconhecimento e 

produção de subjetividades (BUTLER, 2018). 

As pesquisas com as quais dialogamos sugerem que as ocupações estudantis 

representam uma forma recente de manifestação que abre outras possibilidades de 

engajamentos políticos (GROPPO, 2018; GOHN, 2017), contribuem para a formação crítica e 

cidadã (GROPPO; TREVISAN; BORGES, 2017; CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016; 

OLIVEIRA; SEVERO; PUJOL, 2019), assim como apontam outros caminhos possíveis para a 

educação (CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016; ASPIS, 2017; LEITE, 2017a). Nossa 

pesquisa sugere que elas também se constituem como uma experiência de corpos em aliança a 

partir do compartilhamento da sensação de precariedade acelerada. Ao dispor seus corpos em 

aliança, como formas de performatividade coletiva, os estudantes disputam o sentido da 

democracia produzindo-a performaticamente nas reivindicações que realizam (BUTLER, 

2018). 

Cabe ressaltar que ainda que a educação seja muitas vezes instrumento de 

silenciamentos, agindo na conformação dos sujeitos, estudar esse movimento, a partir dos 

relatos produzidos nessa pesquisa e de outros trabalhos sobre o tema, corroborou o 

entendimento de que embora sejamos sujeitados pelas relações de poder, a resistência possível 

se dá dentro dessas relações. As(os) estudantes, formadas(os) dentro dos modelos que 

denunciam, realizaram a resistência e produziram nos ambientes da ocupação novas formas de 

se relacionarem com os outros e com os espaços públicos. Essa pesquisa mostrou que essas 

novas formas se recusam a expulsar do ambiente universitário a dimensão do afeto. 

Demonstrada a falácia de que o espaço político deve ser local de expressão apenas da razão, 

como se fosse possível desassociá-la das emoções, as alianças produzidas nas ocupações 

estudantis ensinam aos trabalhadores do campo da educação a também compartilharmos nossa 

vulnerabilidade, nossas angústias e anseios, e nos juntarmos a essas alianças.  

Os diálogos teóricos-analíticos da pesquisa apontam sujeitos que performatizam uma 

verdade política que se percebe pelo enunciado de democratizar a democracia. Os corpos se 

manifestam como fronte de luta, lugar do medo e desejo, porém potencializados pela descoberta 
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de outros corpos que comungam das mesmas agruras e esperanças por uma educação mais 

democrática. 

Por fim, a aproximação dos relatos de estudantes que participaram ativamente no 

processo de ocupação permitiu-me perceber a intensidade e rapidez dos processos de 

mobilização política na contemporaneidade, talvez um dos elementos presentes no modo como 

essas mobilizações têm se configurado. Todavia, a permanência dos corpos estudantis na 

ocupação constitui uma performatividade que desloca e questiona a hostilidade e a violência 

das políticas estatais nos domínios da educação. Também revelam formas de resistência à 

precariedade imposta pelas lógicas neoliberais que buscam definir as políticas educacionais. 

Ainda seria difícil dizer de todos os desdobramentos dessas experiências, pois o que temos por 

vir pode surpreender de muitas maneiras, mas certamente os corpos de estudantes em aliança, 

com todas as contingências do acontecimento, nos informam da potência desses corpos na 

produção da vida política. 
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ANEXO A – CONVITE E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO E CESSÃO DE DIREITOS (MODELO 1) 

Prezado(a) Senhor(a), 

 Eu, Lígia Carvalho Reis, aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Ouro Preto, nível Mestrado Acadêmico, e meu orientador, Prof. Dr. 

Marco Antonio Torres, vimos convidá-lo(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa de 

mestrado intitulada Luta por educação: relatos da ocupação estudantil da Universidade 

Federal de Ouro Preto em 2016.  

O objetivo geral desta é compreender como a participação estudantil se relaciona com 

o processo de democratização da universidade e que estratégias os estudantes articulam de 

forma coletiva no sentido de afirmar a democratização da permanência no ensino superior, a 

partir dos relatos dos estudantes sobre a experiência das ocupações da UFOP em 2016. 

A sua participação é voluntária e se dará por meio de participação em um grupo focal. 

Como não será possível anotar todas as respostas, solicitaremos sua autorização para o uso 

do gravador e da câmera filmadora, sendo que você poderá autorizar o uso de ambos ou 

somente de um meio de registro.  

Sua participação é voluntária, não havendo remuneração para esta tarefa. Você é livre 

para retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer momento da pesquisa ou se 

recusar a responder qualquer questão específica no decorrer do grupo focal, sem que isso lhe 

traga quaisquer constrangimentos, penalidades ou prejuízos.  

Sempre que você desejar serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas 

da pesquisa. Se depois de consentir sua participação o(a) Sr(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa. 

 A sua participação na pesquisa não implicará em maiores riscos ou desconforto direto, 

ficando estabelecido que caso aceite participar do grupo focal, você terá o tempo necessário 

para realizar tal tarefa.  

O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração.  

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo.  

Todo material gravado no grupo focal e nas entrevistas será acessado apenas pela 

pesquisadora e pelo professor orientador e terá somente a finalidade de subsidiar as 
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análises da pesquisa permanecendo gradado em local seguro e à disposição dos 

participantes pelo período de 5 anos após o fim da pesquisa, sendo incinerados ao final 

desse prazo. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados de forma 

sigilosa na sala do Grupo de Pesquisa Caleidoscópio, vinculado ao Departamento de 

Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, sob a responsabilidade do professor 

orientador Dr. Marco Antonio Torres, no endereço Rua do Seminário, s/n, Centro, 

Mariana/MG, CEP 35420-000 - sala 28 do bloco Reuni - Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais – ICHS. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais: 

sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.  

Os/as pesquisadores/as tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo 

a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as 

informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

A pesquisa terá início assim que houver a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFOP e contará como apoio do Departamento de Educação da UFOP. 

Por fim, informamos que a investigação foi submetida e aprovada com parecer favorável 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP). 

Dados: CAAE: 13311019.7.0000.5150 

Número do Parecer: 3.408.955 

Em caso de dúvidas sobre os aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar o 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/UFOP, Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

- Campus Universitário Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita, Ouro Preto - MG, CEP: 35.400-000/ 

telefone (31) 3559-1368.  

Para mais esclarecimentos que se fizerem necessários apresentamos o nosso endereço 

para contato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATOS: 
 
Lígia Carvalho Reis (Pesquisadora) 
Universidade Federal de Ouro Preto / Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rua do 
Sémenário, s/n, Centro, Mariana/MG - ligiacarvalhoreis@gmail.com / 
http://lattes.cnpq.br/0591315380345748  
 
Marco Antonio Torres (Professor Orientador Pesquisador) 
Universidade Federal de Ouro Preto / Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rua do 
Seminário, s/n, Centro, Mariana /MG - marcoatorres@ichs.ufop.br/ (31) 3557.9407/ 
http://lattes.cnpq.br/1187338993234801 
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CONSENTIMENTO PÓS–INFORMAÇÃO 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador/a do documento de identificação _________________________________________, 

REGISTRO que recebi da pesquisadora Lígia Carvalho Reis, aluna regularmente matriculada 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, nível 

Mestrado Acadêmico, a requisição de minha participação na pesquisa intitulada Luta por 

educação: relatos da ocupação estudantil da Universidade Federal de Ouro Preto em 2016, 

sob a orientação do Prof. Dr. Marco Antonio Torres e autorizada pela Pró-Reitoria de 

Graduação da UFOP. Investigação submetida, apreciada e aprovada com parecer favorável pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP - CAAE). 

 

Objetivos da pesquisa: 

 

DECLARO estar ciente do objetivo geral da pesquisa que visa analisar como a participação 

estudantil se relaciona com o processo de democratização da universidade e que estratégias os 

estudantes articulam de forma coletiva no sentido de afirmar a democratização da permanência 

no ensino superior, a partir dos relatos dos estudantes sobre a experiência das ocupações da 

UFOP em 2016. 

DECLARO que conversei sobre o projeto com os pesquisadores e que sanei todas as dúvidas e 

de que estou CIENTE que uma cópia física se encontra disponível junto ao Grupo de 

Pesquisa Caleidoscópio, vinculado ao Departamento de Educação da Universidade 

Federal de Ouro Preto, sob a responsabilidade do professor orientador Dr. Marco 

Antonio Torres, no endereço Rua do Seminário, s/n, Centro, Mariana/MG, CEP 35420-

000 - sala 28 do bloco Reuni - Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS. 

 

Procedimentos da pesquisa: 

 

Tenho CONSCIÊNCIA de que a minha participação se limita a participar de um grupo 

focal e responder às questões propostas pelos pesquisadores, momento que será registrado 

em vídeo e áudio com a finalidade específica subsidiar as análises da pesquisa restando 

resguardado o sigilo da minha identidade. Tenho CONSCIÊNCIA de que poderei 

autorizar o uso somente da gravação em áudio, sendo a autorização para registro de 

imagem solicitada adicionalmente pela assinatura do Termo de Autorização de Utilização 
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de Imagem. Qualquer dessas autorizações poderá ser retirada a qualquer momento no decorrer 

da pesquisa sem quaisquer prejuízos. As questões versam, necessariamente, a respeito do tema 

relacionado ao objeto da pesquisa. Tenho ainda CONSCIÊNCIA de que a resposta a todas as 

questões não é obrigatória e de que, a qualquer momento, poderei desistir de participar e/ou 

retirar meu consentimento e a cessão de direitos de uso e de publicação e, ainda, que minha 

recusa não trará nenhum prejuízo à minha relação com os pesquisadores. No entanto, caso novas 

informações sejam necessárias no decorrer da pesquisa, coloco-me à disposição dos 

pesquisadores, desde que respeitados meus interesses, minhas possibilidades e minhas 

limitações. 

 

Riscos e desconfortos: 

 

AFIRMO ter ciência de que os riscos de influências negativas, tais como: desconfortos, lesões, 

prejuízos ou riscos materiais e/ou morais, bem como de constrangimento de qualquer espécie, 

provocados pela pesquisa, são praticamente inexistentes, uma vez que a minha participação está 

condicionada apenas à cessão de direitos sobre o uso e a publicação de meus depoimentos 

apreendidos por meio de entrevista cujas perguntas são pertinentes ao estudo. Isso significa que 

a investigação pode apresentar apenas desconfortos psicológicos, devido às exposições de 

minhas opiniões durante os meus depoimentos. Em relação a isso, DECLARO conhecer os 

cuidados que os pesquisadores me apresentaram como forma de minimizar os possíveis efeitos 

de tais desconfortos, tais como: 1) a realização do grupo focal ocorrerá em local escolhido de 

forma a respeitar a minha segurança e também da pesquisadora; 2) os pesquisadores se 

comprometeram a não divulgar, sob nenhuma hipótese, a minha identidade, mantendo assim 

meu anonimato e, sempre que necessário, efetuando a troca dos nomes verídicos de pessoas e 

instituições que porventura eu venha a utilizar no meu depoimento. DECLARO ainda ceder aos 

pesquisadores, sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a 

plena propriedade e os direitos autorais dos depoimentos de caráter histórico e documental que 

prestei. 

 

Confidencialidade da pesquisa: 

 

Estou CIENTE de que todos os dados coletados terão caráter sigiloso, sendo preservada a minha 

identidade como depoente. Somente os pesquisadores envolvidos no estudo terão acesso às 

minhas informações, que serão utilizadas apenas para fins acadêmico-científicos relacionados 
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aos objetivos da pesquisa.  

 

Benefícios sociais da pesquisa: 

 

Com a minha participação, ACREDITO que a pesquisa poderá oferecer benefícios diretos e/ou 

indiretos à comunidade acadêmica, uma vez que os resultados do estudo poderão contribuir 

futuramente para o maior conhecimento a respeito da relação entre participação estudantil e 

democratização dos espaços escolares, sobre os sentidos atribuídos pelos estudantes à educação, 

à participação política e à democracia e também sobre as estratégias que os discentes articulam 

no sentido de garantir a permanência no ensino superior. 

 

Custos/Reembolso financeiro para o/a participante: 

 

Tenho CONHECIMENTO de que minha participação não gerará nenhum gasto decorrente do 

meu depoimento. Igualmente DOU FÉ de que não receberei qualquer espécie de gratificação, 

reembolso ou vantagem pela minha participação voluntária na pesquisa, seja ela educacional 

ou financeira. 

 

Dúvidas e contatos: 

 

Estou CIENTE de que tenho total liberdade para esclarecer qualquer dúvida em relação à 

pesquisa e/ou à minha participação diretamente com os pesquisadores. Para tanto, confirmo 

receber neste documento todos os contatos atualizados dos pesquisadores. Também estou 

CIENTE de que serei previamente comunicado/a da data de apresentação pública dos resultados 

da pesquisa. 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

DECLARO que li todas as informações contidas neste documento e que fui devidamente 

informado(a) pela pesquisadora, Lígia Carvalho Reis, dos procedimentos que serão utilizados, 

para o cumprimento dos objetivos da pesquisa, seus riscos, o caráter confidencial dos dados 

coletados para o estudo, seus benefícios sociais, a relação de custos e os contatos da 

pesquisadora, concordando com a minha participação  voluntária. Foi-me garantido que posso 

retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 

DECLARO ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
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Cessão de Direitos, devidamente paginado em seis laudas e assinado. 

 

Assinam em duas vias de igual teor, as pessoas interessadas: 

Ciente e de acordo, 

 

Assinatura do/a colaborador/a voluntário/a: ________________________________________ 

 

Assinatura da Pesquisadora:____________________________________________________ 

 

Mariana/MG, _____ de ____________________ de 2019. 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE IMAGEM 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

portador/a do documento de identificação _________________________________________, 

REGISTRO meu CONSENTIMENTO ao uso da minha imagem no processo de análise dos 

dados do grupo focal da pesquisa que participo como voluntário(a), intitulada Luta por 

educação: relatos da ocupação estudantil da Universidade Federal de Ouro Preto em 2016. 

DECLARO ciência de que as imagens serão utilizadas somente na etapa de análise pelos 

pesquisadores, NÃO estando autorizada a divulgação das imagens e sendo garantido o meu 

anomimato. Meu consentimento pode ser retirado a qualquer momento sem prejuízos.  

 

Assinatura do/a colaborador/a voluntário/a: ________________________________________ 

 

Mariana/MG, _____ de ____________________ de 2019. 
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ANEXO A – CONVITE E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO E CESSÃO DE DIREITOS (MODELO 2) 

Prezado(a) Senhor(a), 

 Eu, Lígia Carvalho Reis, aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Ouro Preto, nível Mestrado Acadêmico, e meu orientador, Prof. Dr. 

Marco Antonio Torres, vimos convidá-lo(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa de 

mestrado intitulada Luta por educação: relatos da ocupação estudantil da Universidade 

Federal de Ouro Preto em 2016.  

O objetivo geral desta é compreender como a participação estudantil se relaciona com 

o processo de democratização da universidade e que estratégias os estudantes articulam de 

forma coletiva no sentido de afirmar a democratização da permanência no ensino superior, a 

partir dos relatos dos estudantes sobre a experiência das ocupações da UFOP em 2016. 

A sua participação é voluntária e se dará por meio de participação em entrevista. Como 

não será possível anotar todas as respostas, solicitaremos sua autorização para o uso do 

gravador. Você pode escolher o melhor local e horário para que possamos realizar a entrevista.  

Sua participação  é voluntária, não havendo remuneração para esta tarefa. Você é livre 

para retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer momento da pesquisa ou se 

recusar a responder qualquer questão específica da entrevista, sem que isso lhe traga quaisquer 

constrangimentos, penalidades ou prejuízos.  

Sempre que você desejar serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas 

da pesquisa. Se depois de consentir sua participação o(a) Sr(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa. 

 A sua participação na pesquisa não implicará em maiores riscos ou desconforto direto, 

ficando estabelecido que caso aceite participar da entrevista, você terá o tempo necessário para 

realizar tal tarefa.  

O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração.  

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo.  

Todo material gravado no grupo focal e nas entrevistas será acessado apenas pela 

pesquisadora e pelo professor orientador e terá somente a finalidade de subsidiar as 

análises da pesquisa permanecendo gradado em local seguro e à disposição dos 
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participantes pelo período de 5 anos após o fim da pesquisa, sendo incinerados ao final 

desse prazo. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados de forma 

sigilosa na sala do Grupo de Pesquisa Caleidoscópio, vinculado ao Departamento de 

Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, sob a responsabilidade do professor 

orientador Dr. Marco Antonio Torres, no endereço Rua do Seminário, s/n, Centro, 

Mariana/MG, CEP 35420-000 - sala 28 do bloco Reuni - Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais – ICHS. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais: 

sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.  

Os/as pesquisadores/as tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo 

a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as 

informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

A pesquisa terá início assim que houver a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFOP e contará como apoio do Departamento de Educação da UFOP. 

Por fim, informamos que a investigação foi submetida e aprovada com parecer favorável 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP). 

Dados: CAAE: 13311019.7.0000.5150 

Número do Parecer: 3.408.955 

Em caso de dúvidas sobre os aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar o 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/UFOP, Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

- Campus Universitário Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita, Ouro Preto - MG, CEP: 35.400-000/ 

telefone (31) 3559-1368.  

Para mais esclarecimentos que se fizerem necessários apresentamos o nosso endereço 

para contato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATOS: 
 
Lígia Carvalho Reis (Pesquisadora) 
Universidade Federal de Ouro Preto / Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rua do 
Sémenário, s/n, Centro, Mariana/MG - ligiacarvalhoreis@gmail.com / 
http://lattes.cnpq.br/0591315380345748  
 
Marco Antonio Torres (Professor Orientador Pesquisador) 
Universidade Federal de Ouro Preto / Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rua do 
Seminário, s/n, Centro, Mariana /MG - marcoatorres@ichs.ufop.br/ (31) 3557.9407/ 
http://lattes.cnpq.br/1187338993234801 
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CONSENTIMENTO PÓS–INFORMAÇÃO 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador/a do documento de identificação _________________________________________, 

REGISTRO que recebi da pesquisadora Lígia Carvalho Reis, aluna regularmente matriculada 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, nível 

Mestrado Acadêmico, a requisição de minha participação na pesquisa intitulada Luta por 

educação: relatos da ocupação estudantil da Universidade Federal de Ouro Preto em 2016, 

sob a orientação do Prof. Dr. Marco Antonio Torres e autorizada pela Pró-Reitoria de 

Graduação da UFOP. Investigação submetida, apreciada e aprovada com parecer favorável pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP - CAAE). 

 

Objetivos da pesquisa: 

 

DECLARO estar ciente do objetivo geral da pesquisa que visa analisar como a 

participação estudantil se relaciona com o processo de democratização da universidade e que 

estratégias os estudantes articulam de forma coletiva no sentido de afirmar a democratização 

da permanência no ensino superior, a partir dos relatos dos estudantes sobre a experiência das 

ocupações da UFOP em 2016. 

DECLARO que conversei sobre o projeto com os pesquisadores e que sanei todas as 

dúvidas e de que estou CIENTE uma cópia física se encontra disponível junto ao Grupo de 

Pesquisa Caleidoscópio, vinculado ao Departamento de Educação da Universidade 

Federal de Ouro Preto, sob a responsabilidade do professor orientador Dr. Marco 

Antonio Torres, no endereço Rua do Seminário, s/n, Centro, Mariana/MG, CEP 35420-

000 - sala 28 do bloco Reuni - Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS. 

 

Procedimentos da pesquisa: 

 

Tenho CONSCIÊNCIA de que a minha participação se limita a responder a uma entrevista 

referente a identificação das questões propostas pelos pesquisadores, a qual será registrada 

em áudio que servirá apenas para a finalidade de subsidiar as análises da pesquisa 

restando resguardado o sigilo da minha identidade. As questões versam, necessariamente, 

a respeito do tema relacionado ao objeto da pesquisa. Tenho ainda CONSCIÊNCIA de que a 

resposta a todas as questões não é obrigatória e de que, a qualquer momento, poderei desistir 
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de participar e/ou retirar meu consentimento e a cessão de direitos de uso e de publicação e, 

ainda, que minha recusa não trará nenhum prejuízo à minha relação com os pesquisadores. No 

entanto, caso novas informações sejam necessárias no decorrer da pesquisa, coloco-me à 

disposição dos pesquisadores, desde que respeitados meus interesses, minhas possibilidades e 

minhas limitações. 

 

Riscos e desconfortos: 

 

AFIRMO ter ciência de que os riscos de influências negativas, tais como: desconfortos, lesões, 

prejuízos ou riscos materiais e/ou morais, bem como de constrangimento de qualquer espécie, 

provocados pela pesquisa, são praticamente inexistentes, uma vez que a minha participação está 

condicionada apenas à cessão de direitos sobre o uso e a publicação de meus depoimentos 

apreendidos por meio de entrevista cujas perguntas são pertinentes ao estudo. Isso significa que 

a investigação pode apresentar apenas desconfortos psicológicos, devido às exposições de 

minhas opiniões durante os meus depoimentos. Em relação a isso, DECLARO conhecer os 

cuidados que os pesquisadores me apresentaram como forma de minimizar os possíveis efeitos 

de tais desconfortos, tais como: 1) a realização da entrevista e do questionário ocorrerá em local 

por mim escolhido, respeitando a minha segurança e também da pesquisadora; 2) a realização 

da entrevista ocorrerá de maneira individual, estando presentes no mesmo ambiente somente 

eu e a pesquisadora e 3) os pesquisadores se comprometeram a não divulgar, sob nenhuma 

hipótese, a minha identidade, mantendo assim meu anonimato e, sempre que necessário, 

efetuando a troca dos nomes verídicos de pessoas e instituições que porventura eu venha a 

utilizar no meu depoimento. DECLARO ainda ceder aos pesquisadores, sem quaisquer 

restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos 

autorais dos depoimentos de caráter histórico e documental que prestei. 

 

Confidencialidade da pesquisa: 

 

Estou CIENTE de que todos os dados coletados terão caráter sigiloso, sendo preservada a minha 

identidade como depoente. Somente os pesquisadores envolvidos no estudo terão acesso às 

minhas informações, que serão utilizadas apenas para fins acadêmico-científicos relacionados 

aos objetivos da pesquisa.  

 

Benefícios sociais da pesquisa: 
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Com a minha participação, ACREDITO que a pesquisa poderá oferecer benefícios 

diretos e/ou indiretos à comunidade acadêmica, uma vez que os resultados do estudo poderão 

contribuir futuramente para o maior conhecimento a respeito da relação entre participação 

estudantil e democratização dos espaços escolares, sobre os sentidos atribuídos pelos estudantes 

à educação, à participação política e à democracia e também sobre as estratégias que os 

discentes articulam no sentido de garantir a permanência no ensino superior. 

 

Custos/Reembolso financeiro para o/a participante: 

 

Tenho CONHECIMENTO de que minha participação não gerará nenhum gasto decorrente do 

meu depoimento. Igualmente DOU FÉ de que não receberei qualquer espécie de gratificação, 

reembolso ou vantagem pela minha participação voluntária na pesquisa, seja ela educacional 

ou financeira. 

 

Dúvidas e contatos: 

 

Estou CIENTE de que tenho total liberdade para esclarecer qualquer dúvida em relação à 

pesquisa e/ou à minha participação diretamente com os pesquisadores. Para tanto, confirmo 

receber neste documento todos os contatos atualizados dos pesquisadores. Também estou 

CIENTE de que serei previamente comunicado/a da data de apresentação pública dos resultados 

da pesquisa. 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

DECLARO que li todas as informações contidas neste documento e que fui devidamente 

informado(a) pela pesquisadora, Lígia Carvalho Reis, dos procedimentos que serão utilizados, 

para o cumprimento dos objetivos da pesquisa, seus riscos, o caráter confidencial dos dados 

coletados para o estudo, seus benefícios sociais, a relação de custos e os contatos da 

pesquisadora, concordando com a minha participação voluntária. Foi-me garantido que posso 

retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 

DECLARO ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

Cessão de Direitos, devidamente paginado em seis laudas e assinado. 

 

Assinam em duas vias de igual teor, as pessoas interessadas: 
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Ciente e de acordo, 

 

Assinatura do/a colaborador/a voluntário/a: ________________________________________ 

 

Assinatura da Pesquisadora: ____________________________________________________ 

 

 

 

Mariana/MG, _____ de ____________________ de 2019.  

  



 131 
 

 
 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E 

CESSÃO DE DIREITOS (MODELO 3) 

 

CONSENTIMENTO PÓS–INFORMAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador/a do documento de identificação _________________________________________, 

REGISTRO que recebi da pesquisadora Lígia Carvalho Reis, aluna regularmente matriculada 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, nível 

Mestrado Acadêmico, a requisição de minha participação na pesquisa intitulada Luta por 

educação: relatos da ocupação estudantil da Universidade Federal de Ouro Preto em 2016, 

sob a orientação do Prof. Dr. Marco Antonio Torres e autorizada pela Pró-Reitoria de 

Graduação da UFOP. Investigação submetida, apreciada e aprovada com parecer favorável pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP - CAAE). 

 

Objetivos da pesquisa: 

 

DECLARO estar ciente do objetivo geral da pesquisa que visa analisar como a 

participação estudantil se relaciona com o processo de democratização da universidade e que 

estratégias os estudantes articulam de forma coletiva no sentido de afirmar a democratização 

da permanência no ensino superior, a partir dos relatos dos estudantes sobre a experiência das 

ocupações da UFOP em 2016. 

DECLARO que conversei sobre o projeto com os pesquisadores e que sanei todas as 

dúvidas e de que estou CIENTE uma cópia física se encontra disponível junto ao Grupo de 

Pesquisa Caleidoscópio, vinculado ao Departamento de Educação da Universidade 

Federal de Ouro Preto, sob a responsabilidade do professor orientador Dr. Marco 

Antonio Torres, no endereço Rua do Seminário, s/n, Centro, Mariana/MG, CEP 35420-

000 - sala 28 do bloco Reuni - Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS. 

 

Procedimentos da pesquisa: 

 

Tenho CONSCIÊNCIA de que a minha participação se limita a responder a uma entrevista 
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referente a identificação das questões propostas pelos pesquisadores, a qual será registrada 

em áudio que servirá apenas para a finalidade de subsidiar as análises da pesquisa. 

DECLARO que diante da garantia de resguardo do sigilo da minha identidade, eu 

SOLICITEI a divulgação do meu nome verdadeiro, CIENTE das garantias que a 

preservação do sigilo proporcionaria. As questões versam, necessariamente, a respeito do 

tema relacionado ao objeto da pesquisa. Tenho ainda CONSCIÊNCIA de que a resposta a todas 

as questões não é obrigatória e de que, a qualquer momento, poderei desistir de participar e/ou 

retirar meu consentimento e a cessão de direitos de uso e de publicação e, ainda, que minha 

recusa não trará nenhum prejuízo à minha relação com os pesquisadores. No entanto, caso novas 

informações sejam necessárias no decorrer da pesquisa, coloco-me à disposição dos 

pesquisadores, desde que respeitados meus interesses, minhas possibilidades e minhas 

limitações. 

 

Riscos e desconfortos: 

 

AFIRMO ter ciência de que os riscos de influências negativas, tais como: desconfortos, lesões, 

prejuízos ou riscos materiais e/ou morais, bem como de constrangimento de qualquer espécie, 

provocados pela pesquisa, são praticamente inexistentes, uma vez que a minha participação está 

condicionada apenas à cessão de direitos sobre o uso e a publicação de meus depoimentos 

apreendidos por meio de entrevista cujas perguntas são pertinentes ao estudo. Isso significa que 

a investigação pode apresentar apenas desconfortos psicológicos, devido às exposições de 

minhas opiniões durante os meus depoimentos. Em relação a isso, DECLARO conhecer os 

cuidados que os pesquisadores me apresentaram como forma de minimizar os possíveis efeitos 

de tais desconfortos, tais como: 1) a realização da entrevista e do questionário ocorrerá em local 

por mim escolhido, respeitando a minha segurança e também da pesquisadora; 2) a realização 

da entrevista ocorrerá de maneira individual, estando presentes no mesmo ambiente somente 

eu e a pesquisadora e 3) os pesquisadores se comprometeram a não divulgar, sob nenhuma 

hipótese, a minha identidade, mantendo assim meu anonimato e, sempre que necessário, 

efetuando a troca dos nomes verídicos de pessoas e instituições que porventura eu venha a 

utilizar no meu depoimento, no entanto eu SOLICITEI a utilização do meu nome 

verdadeiro. DECLARO ainda ceder aos pesquisadores, sem quaisquer restrições quanto aos 

seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais dos 

depoimentos de caráter histórico e documental que prestei. 
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Confidencialidade da pesquisa: 

 

Estou CIENTE de que diante da garantia do caráter sigiloso de todos os dados coletados e de 

preservação da minha identidade como depoente, eu SOLICITEI a divulgação do meu nome 

verdadeiro e, assim, abri mão das garantias relativas à confidencialidade. Estou CIENTE de que 

minhas informações serão utilizadas apenas para fins acadêmico-científicos relacionados aos 

objetivos da pesquisa. 

 

Benefícios sociais da pesquisa: 

 

Com a minha participação, ACREDITO que a pesquisa poderá oferecer benefícios 

diretos e/ou indiretos à comunidade acadêmica, uma vez que os resultados do estudo poderão 

contribuir futuramente para o maior conhecimento a respeito da relação entre participação 

estudantil e democratização dos espaços escolares, sobre os sentidos atribuídos pelos estudantes 

à educação, à participação política e à democracia e também sobre as estratégias que os 

discentes articulam no sentido de garantir a permanência no ensino superior. 

 

Custos/Reembolso financeiro para o/a participante: 

 

Tenho CONHECIMENTO de que minha participação não gerará nenhum gasto decorrente do 

meu depoimento. Igualmente DOU FÉ de que não receberei qualquer espécie de gratificação, 

reembolso ou vantagem pela minha participação voluntária na pesquisa, seja ela educacional 

ou financeira. 

 

Dúvidas e contatos: 

 

Estou CIENTE de que tenho total liberdade para esclarecer qualquer dúvida em relação à 

pesquisa e/ou à minha participação diretamente com os pesquisadores. Para tanto, confirmo 

receber neste documento todos os contatos atualizados dos pesquisadores. Também estou 

CIENTE de que serei previamente comunicado/a da data de apresentação pública dos resultados 

da pesquisa. 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

DECLARO que li todas as informações contidas neste documento e que fui devidamente 
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informado(a) pela pesquisadora, Lígia Carvalho Reis, dos procedimentos que serão utilizados, 

para o cumprimento dos objetivos da pesquisa, seus riscos, o caráter confidencial dos dados 

coletados para o estudo, seus benefícios sociais, a relação de custos e os contatos da 

pesquisadora, concordando com a minha participação voluntária. Foi-me garantido que posso 

retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 

DECLARO ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

Cessão de Direitos, devidamente paginado em seis laudas e assinado. 

 

Assinam em duas vias de igual teor, as pessoas interessadas: 

 

Ciente e de acordo, 

 

Assinatura do/a colaborador/a voluntário/a: ________________________________________ 

 

Assinatura da Pesquisadora: ____________________________________________________ 

 

 

 

Mariana/MG, _____ de ____________________ de 2019.  
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ANEXO B – ROTEIRO DE PERGUNTAS DO GRUPO ON LINE E QUESTÃO 

GERATIVA DAS NARRATIVAS 

ROTEIRO DE PERGUNTAS DO GRUPO ON LINE: 

1. Como se deu para cada um a tomada de decisão de participar da ocupação da UFOP em 

2016? O que motivou vocês a participar? 

2. Quais eram as principais reivindicações desse movimento?  

3. Vocês participam de algum movimento social, coletivo ou estão ou já estiveram nos 

grupos de representação estudantil (DCE, CA, representação em conselhos 

universitários)? 

4. Antes da ocupação em 2016, vocês já participaram de outras ocupações e/ou de outras 

formas de protesto? Se sim, em que ocasiões e quais eram as principais reivindicações? 

5. Como era o dia a dia na ocupação? 

6. Como era a comunicação dos estudantes? Como organizavam as atividades e 

mantinham a ocupação? Como tomavam as decisões? 

7. Quais os principais desafios/ dificuldades enfrentadas?  

8. Quais as principais conquistas cotidianas e aprendizados dessa experiência? 

9. De forma geral, como foi para vocês a experiência de ocupação da universidade em 

2016? 

10. O que essa experiência representou para vocês? (Que sentimentos estiveram presentes 

e como vocês se sentem hoje quando se lembram e quando falam sobre ela?) 

11. Se você pudesse definir em uma palavra a experiência da ocupação para você, que 

palavra seria?  

 

QUESTÃO GERATIVA DAS NRRATIVAS: 

Como foi para você a experiência de participar das ocupações na universidade? Conte-

me como decidiu participar, como se organizavam, como era o dia a dia; me fale sobre os 

sentimentos e sentidos que você percebeu nessa experiência; também sobre as dificuldades e 

as descobertas e aprendizados desse momento; e aspectos da sua própria história que possam 

ter relação com essa experiência. 

 




