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RESUMO
Este artigo pretende fazer uma análise sobre as ocupações estudantis de 2016 no Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Propõe-se uma tese geral e a apresentação de
três dimensões que consideram-se evidenciadas a partir do movimento das ocupações. A tese
mais geral é de que as ocupações são tributárias de um repertório político inaugurado em
2013, com os chamados occupy/ocupas. A ideia central que sustentamos neste trabalho é de
que essas modalidades de ativismo permitem expor algumas contradições das formulações
pós-modernas, até então em evidência no campo das ciências sociais. Entende-se que as
ocupações estudantis servem de guia para uma reflexão sobre tais formulações. A outra tarefa
do artigo é explicitar três dimensões potencializadas com as ocupações estudantis, a saber: a
dimensão da política; a dimensão do público e, por fim, a dimensão da palavra.
Palavras-chave: Movimento estudantil; Ocupações de escolas; OcupaIF; IFNMG.

INTRODUÇÃO
"Ocupar é dizer 'eu ocupo porque também é meu'" - Maria Virgínia de Freitas1

O ano de 2016 certamente deverá ser ainda muito destacado pelos historiadores e

cientistas sociais em função dos diversos acontecimentos que marcaram e ainda marcam a

política brasileira. Foi o ano do Impeachment da Presidente Dilma; ano marcado pela

contraofensiva conservadora, em que a direita decidiu ocupar as ruas; ano da contraofensiva

neoliberal e a elaboração de pautas políticas marcadas pelos ataques aos diversos direitos dos

trabalhadores; ano marcado por intensas mobilizações associadas àquele processo. No bojo

destas mobilizações verificou-se a retomada do protagonismo estudantil, com as ocupações

escolares contra as reformas.

Certamente foi um ano singular também para os estudantes do Instituto Federal do

1 A frase é o título da entrevista concedida à Carta Capital em 25 de maio de 2016,  por Maria Virgínia de
Freitas, Socióloga Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo.



Norte de Minas (IFNMG), organizados em torno do OcupaIF, movimento de ocupação dos

estudantes dos Institutos Federais. Nunca, em nenhum outro momento da história dos

diversos Campi2, os estudantes ousaram tanto.

O primeiro Campus a ser ocupado foi o de Januária. Lá as ocupações tiveram início no

dia 10 de outubro, aproveitando o recesso conhecido como “Semana do Saco Cheio”, que

ocorre na semana do feriado de 12 de outubro.

Salinas aderiu em seguida, no final do dia 10 de outubro de 2016. Pensando no que

poderia ter sido o gatilho para o início do processo de ocupação do IFNMG Campus Salinas,

pode-se dizer que a discussão realizada no dia sete de Setembro de 2016, que tratava sobre os

possíveis desdobramentos do Projeto Escola Sem Partido na instituição de Ensino e na

atuação dos docentes e discentes em sala de aula, tenha sido o fator preponderante. Ao longo

da história do Campus, este dia sempre esteve voltado para a participação dos discentes e

servidores no desfile cívico da cidade. Contudo, excepcionalmente naquele ano, diante da

conjuntura política, surgiu a proposta de discutir o referido projeto junto aos estudantes. Para

tanto, foi realizada uma apresentação dos objetivos do projeto, quais pessoas estariam

envolvidas na proposição e suas manifestações a respeito da discussão sobre gênero na escola

e da suposta “educação neutra”, seu pilar fundamental. Dentro dessas discussões, a reflexão

de Paulo Freire foi destacada, já que o mesmo enfatiza a impossibilidade da neutralidade da

educação diante de uma “sociedade que exclui dois terços de sua população e que impõe

ainda profundas injustiças à grande parte do terço para o qual funciona” (FREIRE, 2006, p.

9). Segundo o autor, há, na verdade, a negação da natureza política do processo educativo.

Quando isso ocorre, esvazia-se a educação do seu sentido essencial, qual seja, o de estar a

serviço da emancipação humana.

Outro fator preponderante para a articulação dos estudantes para a ocupação foram as

discussões sobre a PEC 241/2016 a qual visava instituir um Novo Regime Fiscal. Em meio a

esse turbilhão de propostas visando a agenda do governo Pós-Impeachment da Presidente

Dilma, acadêmicos do curso noturno de Graduação Licenciatura em Biologia, se organizaram

juntamente com estudantes de outros cursos no dia 10 de outubro de 2016, para promover

uma discussão sobre os efeitos desta proposta que limitaria por 20 anos os gastos públicos,

nas áreas de Educação, Saúde e Segurança no país. Neste dia, os docentes foram solicitados

2 O Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG) possui 09 campi (Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina,
Januária, Montes Claros, Pirapora, Salinas e Teófilo Otoni) e 02 campi avançados (Janaúba e Porteirinha)
distribuídos entre as regiões Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. São eles: i. A Reitoria
fica em Montes Claros.



apenas a disponibilizar suas aulas para a discussão e os protagonistas efetivamente foram os

estudantes. Ao final das discussões, foi decidida a ocupação do Campus e no mesmo dia,

muitos deles já se manifestaram para pernoitar na instituição. Assim, surgiu o movimento

OcupaIF no Campus Salinas

Quanto aos demais campi, as ocupações ocorreram a partir do dia 17 de outubro. Em

Montes Claros, os estudantes do nível técnico, após participarem na semana anterior de um

encontro da Federação dos Estudantes de Ensino Técnico (FENET), tomaram a iniciativa de

realizar uma assembleia no dia 15 de outubro e deliberaram pela ocupação. Todo o processo

foi muito rápido, auxiliado pelos canais das mídias sociais. Assim, numa reação em cadeia,

praticamente todos os Campi foram ocupados a partir do dia 17 de outubro.

Durante esse processo, os estudantes se organizaram, não só para ocupar o espaço da

instituição, mas também para a realização de uma série de palestras, rodas de conversas,

“aulões” e exibição de vídeos explicativos sobre o tema, além de manifestações e atos

públicos nas cidades. Nos dias que se seguiram, houveram articulações não somente entre os

Campi, como também escolas municipais, estaduais, e outras instituições federais. Criou-se

em poucos dias uma rede de articulações entre as ocupações nos diferentes estados,

envolvendo também universidades públicas. De acordo com levantamento da União

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), em 28 de outubro do mesmo ano, registrou-

se um número de 1071 escolas e Institutos Federais ocupados, que somadas a 123

universidades e três Núcleos Regionais de Educação, abrangeram diversos Estados e DF.

Nesse processo, outra pauta que passou a fazer parte das manifestações foi a Medida

Provisória (MP) 746/2016 para reestruturação do Ensino Médio, anunciada no dia 22 de

setembro, pelo Governo de Michel Temer. A chamada “Reforma Ensino Médio”, foi

anunciada mesmo na ausência de diálogo com os movimentos educacionais e os principais

envolvidos neste processo, estudantes e educadores. As propostas de flexibilização do

currículo e tornar optativas as disciplinas de formação do pensamento crítico, como Filosofia,

Sociologia e Artes, deixavam clara a intenção de fragmentação da Educação, além de propor

enxugamento nas disciplinas, como Educação Física e Artes, que deixariam de ser

obrigatórias, e enxugamento nos gastos com educação pública ao possibilitar o exercício da

docência a pessoas com “notório saber” em determinada especialidade técnico-profissional.

Um ponto bastante controverso na Medida Provisória foi a proposta de alteração da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 9.394/1996), afetando diretamente no Plano

Nacional de Educação (PNE), que tinha entre suas metas a obrigatoriedade do ensino de



cultura afro-brasileira, estabelecido na Lei nº 10.639/2003.

Esta proposta do governo pós-Impeachment apresentava-se como uma solução para o

suposto “fracasso da educação pública brasileira”. Sabe-se que a questão educacional envolve

fatores estruturais e históricos-sociais que vão além de meros índices de medidas de qualidade

do ensino. Interessante, notar que estas medidas governamentais têm forte relação com Base

Nacional de Currículo Comum, que segundo Shor et al., 2016 é muito semelhante ao

Common Core nos Estados Unidos, um projeto neoliberal para centralizar, padronizar,

privatizar e comercializar a educação pública (SHOR et al, 2016). Segundo os autores, os

escores artificialmente deprimidos justificam um mito oficial empurrado pelo governo em

conjunto com empresas, de que as escolas públicas falharam e, portanto, devem ser fechadas

e reorganizadas num sistema diferente de privatização.

E de fato, os elementos acima traçados, ao serem trazidos ao debate, suscitaram uma

série de intervenções por parte dos estudantes, que naquela oportunidade colocaram

publicamente a necessidade de se organizarem como forma de mudar a realidade adversa. Foi

um importante momento de luta estudantil em contraposição à demanda de agenda neoliberal

que vem sendo imposta pelo governo de Michel Temer.

Demarca-se, então, o objeto de nossa pesquisa. Propomo-nos a dar visibilidade às

estratégias de mobilização dos estudantes do Instituto Federal do Norte de Minas, buscando

compreender, além do mais, suas especificidades e pontos de convergências com relação à

conjuntura política que vem se delineando desde 2013. Nossa hipótese é de que as ocupações

possibilitam discutir certas balizas que ficaram associadas ao quadro conceitual pós-moderno.

Uma destas balizas diz respeito ao enfraquecimento de movimentos cuja pauta seja de caráter

mais abrangente, ou nacional.

A metodologia da pesquisa envolveu, inicialmente, levantamentos documentais e

bibliográficos de artigos e livros acerca do processo de ocupações estudantis e outras formas

de ocupação que tomaram forma em período recente. A abordagem metodológica utilizada

em campo consistiu na aplicação de entrevistas com os estudantes envolvidos nas ocupações,

buscando contemplar os critérios de modalidade de ensino (técnico e superior), gênero, além

da abrangência entre os diversos Campi do IFNMG. A pesquisa foi principalmente de caráter

qualitativo, uma vez que o que se buscou compreender o espírito das ocupações a partir das

falas dos envolvidos diretamente, o que, conforme Haguette, (1992) justifica esse tipo de

abordagem, dado a necessidade de se compreender os sentidos subjetivos postos pelos atores

envolvidos no processo. Atendendo a esses critérios, criamos um grupo no aplicativo



Whatsapp e estabelecemos os primeiros contatos com os envolvidos. Solicitamos aos

participantes que nos enviassem registros sobre as ocupações, bem como suas impressões

sobre os eventos desse processo. Esse contato inicial foi a base para a organização da lista de

entrevistados. No total foram entrevistados sete estudantes, de diferentes Campi do IFNMG,

buscando-se contemplar as variáveis de sexo, curso e modalidade de ensino. Além disso,

aplicou-se também uma sondagem de caráter quantitativo com 22 estudantes dos IFNMG,

utilizando-se os Formulários Google3. Esses dados foram tabulados, e as entrevistas

encontram-se em fase de transcrição.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

Desde os anos de 1990, uma série de transformações econômicas e sociais, trouxeram

profundos impactos nas formulações teóricas dos estudiosos das áreas das humanidades,

configurando-se uma tendência a se endossar o surgimento de uma nova etapa do

desenvolvimento histórico - uma pós-modernidade - em contraposição aos pilares daquilo que

se interpretara como Modernidade, e que tinha sido a expressão do desenvolvimento

capitalista, sobretudo a partir do Iluminismo e da Revolução Industrial. Os acontecimentos

históricos mais recentes, sobretudo a partir da Globalização Econômica e das transformações

tecnológicas (anos 1970/80) fizeram parecer que alguns pilares de sustentação daquela etapa

histórica – a Modernidade - apresentavam fragilidades (HARVEY, 2013). O primeiro deles, o

conceito de classes. Esse conceito tornou-se bastante questionado, sobretudo com a entrada de

categorias como multiculturalismo e transculturalismo que trouxeram em seu bojo temas

diversos como as questões étnicas e de gênero, todas levando consigo a perspectiva da

identidade. Muitos críticos do marxismo levantaram a suposta ideia de que esse fenômeno,

casado com o processo de globalização, superara a perspectiva classista, esta fortemente

fecunda e cara aos antigos movimentos sociais, sobretudo de orientação marxista.

Outro pilar, também muito associado à Modernidade, que passou a ser duramente

questionado seria o conceito de Estado-Nação. Sobre esse aspecto vale informar que diversos

autores das ciências humanas apontaram o esvaziamento ou perda de força da ação da

instituição denominada Estado. Não é o caso de fazer um aprofundamento acerca das causas e

mesmo as consequências desse processo. O fato é que parte considerável dos movimentos

sociais tiveram como foco da ação a ampliação dos direitos e o Estado como interlocutor,

3 Os Formulários Google (ou Google Forms) é um serviço disponibilizado pela empresa Google que permite
fazer enquetes e pesquisas, sobretudo as de caráter quantitativo.



embora os teóricos da pós-modernidade tivessem apontado para a superação do Estado-

Nação.

No bojo de todas essas mudanças é que coloca-se a temática dos movimentos sociais

de início de milênio.  Assim, no âmbito das Ciências Humanas, ao assumirem a perspectiva

pós-moderna, a dinâmica dos movimentos sociais passou a ser compreendida na sua

dimensão fragmentada. Nesse sentido, passa-se a ver os movimentos muito mais sob a

perspectiva da pulverização, dado o caráter multifacetado de interesses.

Segundo a perspectiva pós-moderna o contexto mundial não permitia mais que se

falasse de movimentos sociais de grande envergadura, mas somente ações pontuais, ou

demandas específicas de caráter fugaz, já que, concretizando-se as demandas, o próprio

movimento se desfaz. A fugacidade ou o efêmero passou a ser uma característica do mundo

contemporâneo.

Sem embargo, a conjuntura política e econômica dos anos de 1990 e início dos anos

2000 parecia corroborar com as teses dos pós-modernos. Assim é que assistiu-se, durante esse

período, a um sensível recuo dos movimentos de manifestação de rua, marcas fundamentais

dos anos de 1980. Nesse bojo, teóricos como Fukuyama (1992) e Mafesoli (1987) ganharam

notoriedade e suas teses sobre o “fim da história” - no caso do primeiro, e, sobre a perspectiva

das “tribos”, como recurso de organização da vida social - no caso do segundo. Outro autor

foi Giddens (2001), cujas teses ganharam notoriedade, atribuída em parte devido ao fim da

Guerra Fria e a crise do chamado “Socialismo Real”. Nadando nessa corrente de águas que

desaguavam no mar da pós-modernidade, a proposta de Giddens fundamentava-se no

pressuposto de que a polarização clássica entre esquerda e direita teria entrado em descrédito,

restando, por conseguinte, aquilo que ele denominara de “Terceira Via”. Todas essas

formulações teóricas, além de outras que não mencionaremos aqui, pareciam ter a

confirmação empírica. De fato os acontecimentos históricos pareciam confirmar e dar razão

às teses apontadas por tais autores.

Não obstante, apesar de alguns analistas terem apostado no fim de movimentos

organizados ou o fim da política num sentido mais amplo, fatos recentes têm sugerido uma

virada na maré. Assim, a segunda década dos anos 2000 foi marcada por alguns movimentos

que começam a irradiar para diferentes pontos, como a chamada Primavera Árabe, o

movimento ocuppy Wall Street em 2011, e as grandes mobilizações de rua em 2013, no

Brasil. Esses movimentos, embora apresentem características distintas, conduziram às ruas

multidões de manifestantes, contrariando os prognósticos que apontavam o esvaziamento da



rua enquanto espaço público para as manifestações.

É precisamente nesse contexto que vemos surgir alguns movimentos de grande escala,

a começar pelas denominadas “Jornadas” ou “Primaveras” que trazem, a nosso ver, elementos

novos que nos exigem recolocar algumas perspectivas teóricas que se pensavam

ultrapassadas. Não se trata de um retorno às modalidades de mobilizações dos anos de 1980.

É nessa conjuntura que encontramos o movimento das ocupações escolares

conduzidas pelos estudantes, no ano de 2016. Dentre as diversas ocupações, surgem as

ocupações dos Institutos Federais, o movimento denominado OcupaIF. De fato, o ano de

2016 fora marcado por intensas mobilizações políticas, polarizando-se em torno do

Impeachment da Presidente Dilma. As ruas foram palco de intensos embates ideológicos. A

direita unificou-se em torno de símbolos pátrios e atuando no plano da moralidade e ética na

política, agregando ataque aos símbolos e pautas defendidas pela esquerda. A esquerda, por

sua vez, se articulou em torno da defesa das instituições democráticas, ressaltando o caráter

golpista que cercava a cena política do Impeachment.

Neste contexto, a novidade com relação aos movimentos ficou por conta dos Ocupe,

movimento liderado pelos estudantes, que tomou como linha de ação a ocupação das escolas,

como forma de questionar, dentre outras coisas, o Projeto de Emenda Constitucional 241 – a

PEC dos gastos públicos. Outros questionamentos se dirigiram contra o Projeto Escola Sem

Partido, além da proposta de Reforma do Ensino Médio.

Esses enfrentamentos chegaram aos Institutos Federais, através do OcupaIF. A

particularidade desse movimento é que ele somava ao repertório acima mencionado, a defesa

dos Institutos Federais, já que aquelas medidas trariam consequências diretas para a Rede

Federal de Ensino. No âmbito do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) esse

movimento iniciou-se no Campus Salinas espraiando-se para os demais campi. Os campi

Salinas, Januária, Pirapora e Arinos mantiveram as ocupações até meados de novembro de

2016, culminando com a ocupação da Reitoria.

Buscamos conhecer o desenrolar do movimento a partir dos estudantes, enfocando os

processos de tomada de consciência política e a própria vinculação com as questões mais

amplas, como a pauta da democratização da escola e a defesa da educação pública, colocadas

no processo pedagógico de aprendizagem na ação. A utilização das redes sociais foi parte

essencial da articulação política dos estudantes.  Através das redes se dava a promoção de

novas ocupações e a confecção de materiais de discussão, elaborados ao calor dos

acontecimentos.



Inicialmente as pautas estavam circunscritas aos projetos legislativos acima

mencionados. Não obstante, sem prejuízo daquelas primeiras, novas demandas foram

incorporadas, tais como a temática de gênero e a democracia. Em alguns casos, essas pautas

foram incorporadas a partir de conflitos com grupos críticos às ocupações, constituindo o

movimento Desocupe, a partir de orientações dadas pelo Movimento Brasil Livre (MBL), que

é um grupo político manifestamente simpático ao ideário da direita política.

2 AS OCUPAÇÕES ESTUDANTIS COMO NOVA FORMA DE AÇÃO
POLÍTICA NO ESPAÇO PÚBLICO.

Acreditamos que esses apontamentos nos auxiliam a compreender a mudança

significativa do repertório dos movimentos sociais da virada do milênio. Abandono de

algumas matrizes discursivas e, sobretudo, a perda de uma dimensão unitária, capaz de

conduzir a ideia de uma emancipação humana. Com isso, a própria ideia de participação

político-social ficou restrita a determinados momentos. No Brasil, especificamente, se os anos

de 1980 apresentaram uma miríade de atores sociais na cena política (SADER, 1988), as duas

décadas subsequentes poderiam ser tomadas como a retirada gradual de alguns desses atores

da cena política.

Com efeito, a partir de então, a produção científica passou a delinear conceitualmente

o desgaste do termo modernidade, sobretudo atentando-se às matrizes acima mencionadas. De

resto, além de apontarem a fragilidade analítica da categoria trabalho, indicaram ainda a

falência do conceito de classes e o de luta de classes, além da crise do Estado-Nação.

Todavia, mal os coveiros preparavam para cavar as múltiplas sepulturas em que se

enterrariam algumas das importantes balizas da modernidade, eis que os pretensos mortos

começam a se mexer em suas covas. Destarte, três elementos nos fazem pensar sobre a

recolocação de temas que se pensavam ultrapassados. Assim, mesmo contra as expectativas

mais otimistas, a segunda década dos anos 2000 já pode ser marcada por alguns abalos

sísmicos na estrutura social, que começam a irradiar para diferentes pontos, desde a chamada

Primavera Árabe, passando pelo movimento ocuppy Wall Street em 2011, até chegar às

grandes mobilizações de rua em 2013. Esses movimentos, embora tenham características

distintas entre si e até mesmo trazendo em seu bojo, atores sociais de campos opostos, trazem

à cena urbana - mais precisamente às ruas - a multidão de manifestantes, contrariando os

prognósticos que apontavam o esvaziamento da rua enquanto espaço público para as

manifestações.



3 UMA TESE E TRÊS DIMENSÕES POTENCIALIZADAS

Ao nos debruçarmos sobre a pesquisa duas proposições merecem ser antecipadas à

análise dos dados. Que elementos sócio-políticos podemos extrair a partir da análise sobre as

mobilizações estudantis, sobretudo levando-se em conta as especificidades regionais? É

comum os sociólogos se perguntarem, diante de seus objetos de estudo, sobre a sustentação

sociológica de suas análises. Assim, nos interessa saber é se as mobilizações nos permitem

produzir uma reflexão que traga pistas para se pensar as questões sociais e políticas. Desta

maneira, o ponto nevrálgico da discussão é saber o que de fato as mobilizações estudantis de

2016 têm a ver com toda a exposição anterior.

A segunda proposição tem a ver com as expectativas produzidas pelos estudantes no

dia-a-dia das ocupações. Interessou-nos compreender os conflitos, dinâmicas e ações surgidas

a partir dos estudantes no ato de ocupar. A partir de então, compreendemos que algumas

dimensões da vida social foram potencializadas, produzindo algo novo que se confronta com

o cotidiano da vida escolar, já que é esse o espaço de vivência que dá significado à condição

de estudante.

Quanto à primeira proposição, verificamos que o movimento nos permite fazer uma

articulação crítica com o tema da pós-modernidade. Esta primeira proposição tem a ver com

os pontos de convergência entre o micro e macroestrutural, ou seja, como as ocupações

dialogam com perspectivas mais abrangentes do repertório dos movimentos sociais mais

recentes. Nesta dimensão é que vamos perceber as articulações mais amplas reveladas pelos

estudantes envolvidos no processo, inclusive aqueles que se articularam em oposição. Nesse

sentido, vamos perceber a retomada de polarizações entre o espectro político “esquerda-

direita”, ou para sermos mais precisos, as tensões que remetem às polarizações de classes. De

fato as pautas dos estudantes não eram exclusivas de seu segmento. Conforme um estudante

entrevistado revela, há uma preocupação com o momento político e com a dimensão das

reformas, como um divisor de águas da sociedade brasileira:

(...) tinha uma concentração de cerca de umas 70, 80 pessoas do Instituto e todos
viram a necessidade diante do momento político do país estava passando (...) dessa
questão das ocupações estarem pipocando no país inteiro (... ) O fundamento em si
da ocupação era promover o debate mesmo dentro da ocupação, e eu acho que isso
aí a gente conseguiu fazer bem, porque não só em torno dos assuntos que a gente
estava lutando, contra a PEC, reforma do Ensino Médio e os problemas do Instituto
em si,  mas a gente debateu muita coisa. Debateu todos os  tópicos possíveis (...),
Sebastião, Campus Salinas. Informação Verbal)4

4 Entrevista realizada em 09 de novembro de 2017. Todos os nomes dos entrevistados são fictícios, tendo em
vista a preservação da identidade dos entrevistados.



E os contatos em rede de mobilização, virtual, com a utilização das ferramentas da
Internet:

que a gente tinha contato Campus do Rio Grande do Sul, do Amazonas, do Ceará,
de todos os estados praticamente da Federação (...) e não somente do Instituto
também. Universidades e escolas estaduais. (Sebastião, Informação Verbal)5

Quanto às dimensões potencializadas pela ação dos estudantes, destacamos as

seguintes: 1º, a dimensão do espaço público; 2º, a dimensão da vida política; 3º, a dimensão

da fala. Começando pela dimensão do espaço público, nota-se uma nítida e deliberada

intenção de que os espaços públicos sejam de uso cada vez mais privatizado, e isso não é

diferente na escola. A escola, formalmente, é um espaço público. No entanto, na prática, cada

vez mais há um esforço por parte dos próprios sujeitos que a integram, de restringir o espaço

considerado público. Muito se teria a ganhar, sob o ponto de vista político-pedagógico, com a

vivência, na essência da palavra, do sentido de público. Todavia, não é o que de fato ocorre.

As próprias divisões socioeconômicas trazidas para dentro da escola se expressam na divisão

espacial. Existem banheiros, salas e laboratórios reservados em alguns Campi, ou, se não

estão restritos ainda, há quem defenda a sua restrição.

Uma das demandas levantadas pelos occupy6 foi a necessidade de revitalizar o sentido

perdido de público do espaço. Conforme  Harvey (2012), o espaço teria sido privatizado pelo

mercado, donde literalmente, ocupar significa estar lá no espaço e dar outro sentido a ele. Os

estudantes captaram bem esse sentido, conforme revelações dos entrevistados.

A propósito, as ocupações não revelaram somente uma perspectiva de ruptura de

paradigma quanto à tendência privatizante do espaço. Outro fato associado a esse dimensão

do espaço escolar é que há uma hierarquização dos espaços. Neste sentido, o espaço

reconhecido como o lugar em que se realiza o conhecimento é a sala de aula. Os outros

lugares são meros lugares de passagem, muitas vezes interditados aos estudantes, porque

“lugar de aluno é na sala de aula”. Esquece-se que a riqueza do espaço escolar está na

possibilidade de permitir o encontro. É que, quando a dimensão do espaço não é interditada,

efetivamente pode se construir relações que se materializam nos espaços, dando vazão às

sociabilidades, configurando-se, por vezes, nos territórios juvenis dentro da escola

(DAYRELL, 2001).

Há também uma tensão entre aqueles que buscam estreitar os limites do público no

5 Entrevista realizada em 09 de novembro de 2017.
6 A expressão Occupy ou “Ocupas” passou a definir genericamente as ocupações dos espaços públicos adotadas
por diversos movimentos sociais como estratégia para discutir, dentre outras coisas, a desigualdade econômica,
além da descaracterização dos espaços públicos em detrimento das demandas do mercado.



espaço da escola e aqueles que se propõem a ampliá-lo. Por ocasião das ocupações esse

conflito se apresentou. Assim, após as primeiras ações dos estudantes nos seus piquetes frente

à entrada de alguns Campi, não tardou muito para que o pensamento liberal

hegemônico/privatizante se apresentasse a partir das falas dos estudantes e professores

contrários às ocupações. No contrapé das ocupações, organizou-se o movimento desocupaIF,

inclusive com enfrentamento hostil aos ocupantes, em algumas situações. Um dos argumentos

utilizados pelo movimento DesocupaIF foi o apelo ao direito de ir e vir.

Eles criaram uma página (...) DesocupaIF (....). É uma página de pessoas que eram
contra assim e a favor de certos políticos. (...) E eram  comentários (...) de ofensas
mesmo... tipo assim, ofendia. Falavam assim, que a gente era atoa; que a gente só
tava lá prá apoiar político. Porque quando normalmente quando o assunto é política
as pessoas já vê em geral a palavra política entendeu? (...) quando política é muito
mais do que os políticos em si, né? E quando nós estávamos aqui discutindo uma
questão política eles acharam, eles entendiam, eles subentendiam que nós
apoiávamos os políticos entendeu? E aqueles que, por exemplo, (...)  apoiavam
políticos como o Bolsonaro, que era até a favor do Impeachment da Dilma ou a
favor até de Temer em si (....) xingava a gente de comunistas, de à toa (...) mandava
a gente sei lá... lavar a louça... vasilha: ”tão ocupando a escola mas as vasilhas estão
lá em casa”' (...) é muito... diversas formas… [e] a gente tentava assim: 'não vamos
desanimar'. Porque nós não estávamos lutando prá nós, só prá gente. A gente estava
lutando prá eles também, entendeu? Até porque, apesar de que na maioria das vezes
eram pessoas com boas condições financeiras, que tinham dinheiro para pagar uma
escola em si particular. (...) Era uma luta que não era só para a gente. Não era um
ato egoísta, sabe? A gente procurou não desanimar.  (...) teve um dia que vieram
aqui. Eles jogaram bombas. Tentaram entrar de todo jeito. (...) [e] chamou polícia.
Só que no caso, a polícia não chegou a vir aqui porque ela não pode entrar no
Instituto. (...). Mas até que eles não conseguiram. A gente resistiu. A gente teve
força.. (Beatriz, Campus Araçuaí - informação verbal)7

Outra circunstância de conflito é relatada por um estudante do Campus Salinas.

no [Colégio] Idalino né, no colegião, na qual um dos servidores chamou a polícia e
falou que a gente... foi assim bem truculento... falou que a gente tava invadindo a
escola e tudo mais, sendo que a gente tinha sido convidado pelos alunos pra expor
nossas ideias e pra expor o que tava movendo a gente naquele momento. Fomos
impedidos de entrar, expor nossas ideias. E o fizemos na porta da instituição.
(Sebastião, Campus Salinas - Informação Verbal)8

Nessas circunstâncias o uso da expressão “direito de ir e vir” aparece como uma

palavra mágica, com a qual se espera abrir o cerco dos piquetes organizados na entrada das

escolas. Do lado dos manifestantes, outro direito é que lhes socorre: o direito à manifestação

coletiva. De um lado, um direito individual, o da liberdade, nem sempre usufruído por todos;

de outro, um direito coletivo, de não se ter tratamento desigual dentro da escola, ou fora dela.

O conflito entre os direitos é, por si, reveladora de uma condição que tem marcado a própria

7 Entrevista gravada em 21 de novembro de 2017.
8 Entrevista gravada em 09 de novembro de 2017.



conjuntura econômica mais ampla. Diante do impasse, os ativistas deste e de outros

movimentos revelam que a igualdade é mais importante, donde que a igualdade é condição

para a efetiva liberdade9.

A segunda dimensão é a da política. Descobrir a política. Aqui é relevante fazer uma

consideração: a maioria dos participantes era “marinheiro de primeira viagem” com relação à

participação política, de qualquer natureza. Com raras exceções, a maioria dos estudantes

nunca havia participado de movimentos sociais ou partidários. Nesse sentido, é importante

destacar que um fato bastante enfatizado pelos estudantes é a tentativa de construir um

movimento descolado das relações político-partidárias, ou, conforme a expressão de alguns

estudantes, evitar o aparelhamento.

A dimensão da política tem sido um terreno evitado no âmbito da escola.

Contraditoriamente, a escola evita discutir política e os estudantes revelam, nas entrevistas, o

fato de terem contato com temas da política a partir das ocupações.

Um dos apontamentos mais significantes da pesquisa foi relativo à importância da

participação no movimento de ocupações para alicerçar uma consciência política dos

envolvidos. Tal constatação vem a partir das entrevistas, donde se revela uma aprendizagem

política que os estudantes não tinham antes. Para expressar esse sentimento, trazemos a fala

de uma estudante do Campus Salinas:

Para mim foi muito proveitoso, fiquei ainda mais interessada por política e
economia, consegui entender como funciona as esferas políticas e um pouco sobre a
nossa Constituição. Busquei dar continuação e me candidatei para presidência do
Centro Acadêmico do meu curso, o qual sou representante. Para o IF daqui foi um
divisor de águas, já que após a ocupação conseguimos criar o estatuto do Diretório
Acadêmico e Centro Acadêmicos dos cursos, que hoje estão ativos no Campus nas
lutas por melhoria da educação, melhores condições escolares e diversas demandas
dos estudantes. As ocupações também fortaleceram ou criaram o contato entre os
IFs, principalmente os do Norte de Minas, entre os discentes. (Dalila, Campus
Salinas)10

Vale salientar que os estudantes envolvidos não possuíam inserção em organizações

políticas previamente às ocupações, e, até mesmo baixa participação em atividades estudantis.

Assim, cerca de 85% dos estudantes afirmaram nunca terem participado de manifestações do

tipo e 82% nunca participaram de atividades estudantis. Posteriormente às ocupações, a

participação dos mesmos tornou-se bastante notória. A pesquisa evidenciou a importância,

para os envolvidos, de ocupar um espaço tradicionalmente reservado às própria dimensão

hierarquizada da escola e de fazer política neste espaço. Tamanho significado é expresso nas

9 Conforme Vittório Foa, “só se pode ser livre se se eliminam os fatores fundamentais, sociais, culturais e morais
da desigualdade.” (Vittório Foa, Apud Bobbio, 2011,p. 38).

10 - Depoimento feito através do questionário no dia 21 de novembro de 2017- Aplicativo Google Forms.



falas de alguns dos entrevistados, dentre os quais selecionamos o seguinte depoimento:

assim, às vezes o cara que formou no Instituto mas que ano passado participou do
processo e que formou no final do ano, depois do processo, ele hoje vira para mim
fala: “não aquilo ali foi fundamental para minha vida; aquilo ali mudou minha vida”.
É o que a gente [teve de] aprendizado. Que a gente teve ali. O quanto foi intenso
aquele momento. Realmente mudou a vida. ((Sebastião, Campus Salinas-
Informação Verbal)11

Entretanto, ocupar gerou oposições e acusações de partidarização trazidas sobretudo

pelo movimento Escola Sem Partido, por envolver claras posições de classe que engloba parte

considerável da sociedade brasileira (MARAFON, 2017). Uma das críticas dirigidas aos

estudantes, por pessoas contrárias às ocupações, é que as mesmas demonstravam a falência da

própria escola em ensinar e que ocupar seria um desrespeito ao direito de ir e vir, já que

algumas pessoas queriam estudar. Tal constatação remete a uma discussão levantada pelo

filósofo Theodor Adorno, nos anos de 1960, ao defender os estudantes, por ocasião de

manifestações estudantis, em Bremen na Alemanha. Segundo Adorno (1995, p. 159) “(...)

essas pessoas não permitiram que lhes fosse retirada a espontaneidade, que não se

converteram em obedientes instrumentos da ordem vigente.”. Assim sendo, ocupar/manifestar

seria um indicativo de que a educação teria tido êxito, ao contrário do que os segmentos

conservadores teriam apontado.

A terceira dimensão é a da fala. Novamente destacamos que a escola também não tem

sido o espaço da polifonia. Escola é lugar de ouvir, mais do que simplesmente falar. Os

estudantes geralmente têm poucos momentos de usar a palavra e, na maioria das vezes, a

condição que lhes resta é a de meros ouvintes. Com as ocupações, os estudantes puderam usar

livremente a palavra. E a experiência foi bastante enfatizada por diversos entrevistados. A

satisfação com que se produz uma atuação autônoma, sair do lugar de conforto e a produção

de um conhecimento político, a partir das demandas do momento. Os estudantes precisaram

conhecer melhor sobre as questões que afetavam a educação, tomaram pé de questões que, até

então, não haviam sido pensadas por eles mesmos, ou que, sendo pensadas, não puderam ser

expressas. A fala de um estudante do Campus de Montes Claros é muito reveladora dessa

condição:

pra mim esse foi um processo muito interessante,  onde eu consegui um crescimento
pessoal incrível, porque eu tenho um problema com falar em público. Eu sou muito
tímido pra falar em público, pra apresentar trabalho, por exemplo, eu tinha muita
dificuldade. De repente eu me vejo conduzindo uma assembleia com 150 pessoas,
um auditório lotado e discussões ferrenhas lá. [além disso] pude conhecer outras
realidades também [das escolas estaduais ] de Montes Claros (...) que a gente pode

11 Entrevista realizada em 09 de novembro de 2017. Os nomes dos entrevistados são fictícios, tendo em vista a
preservação da identidade dos entrevistados.



conhecer compreender melhor o dia-a-dia com os alunos do Campus. Participação
nas oficinas, nas palestras que tinham …Então, de tudo foi um crescimento muito
grande, porque a partir daquele momento que a gente ocupa o Campus nós não
poderíamos ficar lá tranquilo, sem fazer nada. Nós tínhamos que ficar sabendo, pra
tomar conhecimento, até mesmo pra gente poder argumentar melhor, nos embasar,
justificar o nosso movimento, perceber se a gente estava fazendo algo certo. (Fábio,
Campus Montes Claros - Informação verbal)12

Outro aspecto associado à essa dimensão é que eles tiveram que aprender a usar a

palavra (conduzir assembleias e falar em público, como exemplo) e também a lidar com a

polifonia/múltiplas vozes e, por vezes, dissonantes, que é um dos aspectos essenciais da

democracia participativa. Essa convivência com o conflito não é algo ruim, a despeito do que

se propõe nas imagens corriqueiras do dia-a-dia. A propósito, é com a divergência, ou melhor,

é com o trabalho sobre os conflitos que se cresce, conforme revela uma estudante do Campus

Pirapora ao ser perguntada sobre a existência de conflitos durante as ocupações:

Sem dúvida nenhuma, nossa! [tivemos divergências], o tempo inteiro acontecia
alguma tensão, porque assim. (...) a gente praticamente tava morando junto, né? Eu,
a princípio (...) tive algumas divergências com algumas pessoas… porque, além de
participar do movimento eu participei de outros movimentos. A gente tinha tensões
assim muito bestas. (...)  No final essas coisas se desfizeram. (Karolina - Campus
Pirapora - Informação verbal)13

Por ocasião das ocupações os estudantes tiveram oportunidade de discussão de temas

como gênero, democracia, política. Propuseram oficinas e fizeram aulas diferentes,

denominadas de “aulões”. Compreenderam que a fala é um instrumento valioso na

constituição da autonomia dos sujeitos.

Por fim, é válido destacar que mesmo durante o processo de ocupação e no período em

que se segue, os estudantes tiveram que lidar com as frustrações advindas dos resultados de

votações e reformas sendo aprovadas, mesmo após um dispêndio considerável energia e

empenho em suas manifestações e reivindicações.

Contudo, observa-se que naquele período muitos estudantes conseguiram discernir,

que mesmo não ganhando as batalhas travadas durante a ocupação, ganharam no sentido de

enriquecimento na sua formação política e na conquista da autonomia e formação de senso

crítico, experiência essa que seguramente teve um considerável impacto em suas vidas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não foi a nossa intenção realizar uma discussão exaustiva sobre as ocupações. Nos

detivemos em alguns aspectos, todavia há outras questões que merecem ser discutidas em

12 Entrevista realizada em 29 de novembro de 2017.
13 Entrevista gravada no dia 27 de novembro de 2017.



outro momento. Um dos aspectos a ser considerado em outra análise poderia ser, por

exemplo, as questões da cultura política regional e como o repertório das ações estudantis

dialogaram com tais aspectos.

Entendemos que o movimento de ocupações foi expressivo, tal como não se via há

muito tempo no histórico do movimento estudantil. Há que se considerar uma mudança

importante nas perspectivas das mobilizações. As ocupações revelaram a retomada de pautas

abrangentes, com pontos de interseção com outras lutas. De fato, a luta dos estudantes não foi

apenas uma luta pela educação. Suas demandas foram também demandas de outros

segmentos, e até mais - arriscamos dizer - foram demandas classistas. Isso não quer dizer que

os estudantes tenham chegado à compreensão sobre essa dimensão. Todavia, o fato de

trazerem repertórios associados às outras lutas, por exemplo, usando a estratégia dos piquetes

ou usando a estratégia da recusa, comuns aos movimentos grevistas, além da própria

ocupação, além de se apropriarem de repertórios de movimentos libertários, tudo isso junto e

misturado já possibilita rebater os prognósticos pessimistas quanto ao fim das mobilizações

políticas.

Resta saber se o movimento das ocupações produziu de fato uma semente da mudança

política. Não é o caso de termos uma resposta, pois nova pesquisas serão demandadas para se

captar a efetiva inserção política dos estudantes envolvidos no processo. Será possível que a

revolta dos estudantes se traduza, posteriormente em uma revolução, no sentido de uma

mudança qualitativa da correlação de forças progressistas? De fato, entendemos que a onda de

ocupações de 2016 trouxe à tona um aspecto da rebeldia, marca dos movimentos juvenis. O

problema é que a rebeldia não é suficiente para criar um fato político durável. Ela é o

elemento fundamental da ação política. É o ponto de partida, sem dúvida, mas só a rebeldia

não cria a transformação efetiva. Ela pode tanto desaguar na simples revolta, quanto, em

casos específicos, numa mudança mais substancial. A revolta em si pode não levar às

mudanças qualitativas. Decerto são apontamentos que não podemos, por ora, aprofundar.

O fato concreto que a pesquisa pode apontar é que as mobilizações criaram processo

de formação política. Isso evidencia-se na configuração de entidades de representação

estudantil, em quase todos os Campi, o que antes não existia. Resta saber se permitiu repensar

o fazer político presente na Instituição e também na região, marcada pelas relações de

pertencimento familiar e não as de classe.

Por fim, salientamos a importância da realização de novos estudos sobre a

participação política estudantil no IFNMG. Outros aspectos merecem elucidação. Há espaço



para se discutir esse momento histórico de 2016 e, de fato, chega a ser lamentável que as

instituições de ensino não reservem um espaço para o registro histórico das ações estudantis.

É parte da própria história da instituição. No caso do Instituto Federal de Norte de Minas

Gerais o ano de 2016 também foi singular, sobretudo pelo fato das ocupações. Tantas placas

comemorativas são inauguradas, destacando fatos e pessoas significativas para as instituições.

Decerto, há que se registrar o feito das ocupações para a posteridade, já que foi um desses

eventos que se reproduzem amiudamente na história do movimento estudantil.
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