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RESUMO 

A Associação Casa do Estudante de Minas Gerais (ACEMG), entidade sucessora do 

Movimento de Fundação da Casa do Estudante (MOFUCE), vive há anos um conflito 

judicial com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em torno da posse de um 

imóvel, sede histórica desta Associação e onde residem dezenas de estudantes. Esta 

disputa remonta aos anos 1950, quando o MOFUCE foi criado, e atravessa as décadas 

seguintes, assumindo uma longa, complexa e singular história, que é revivida atualmente 

em meio a um processo judicial de despejo. A partir deste processo, diversos discursos e 

representações são elaborados pelas partes envolvidas no conflito no sentido da 

manutenção do imóvel em posse dos estudantes ou de sua tomada pela UFMG. Partindo 

do método dialético, a presente pesquisa se debruçou sobre esta história, estes discursos 

e representações, buscando compreender e analisar criticamente o seu teor e seu processo 

de formação, a partir de diversas fontes documentais (jornalísticas, historiográficas e 

judiciais) e de material informativo produzido através do uso das técnicas de pesquisa da 

entrevista interpretativa e do questionário interpretativo. Os resultados desta pesquisa 

foram a identificação de tais discursos e de suas determinações, a partir de categorias 

como interesses, valores, concepções, objetivos etc.; a reconstituição da história do 

MOFUCE e a identificação das manifestações de cada parte no processo judicial. 

Palavras-chave: ACEMG, MOFUCE, UFMG, conflito, discurso, representação, processo 

judicial, despejo, ocupação estudantil, movimento estudantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Association House of the Student of Minas Gerais - Associação Casa do Estudante 

de Minas Gerais (ACEMG) - successor entity of the Movement Foundation of the House 

of the Student (MOFUCE), has been living for years a judicial conflict with the Federal 

University of Minas Gerais (UFMG) around the possession of a property, historical 

headquarters of this Association and where dozens of students reside. This dispute goes 

back to the 1950s, when MOFUCE was created, and goes through the following decades, 

taking on a long, complex and singular history, which is revived today amid a judicial 

eviction process. From this process, several speeches and representations are elaborated 

by the parties involved in the conflict in the sense of the maintenance of the property held 

by the students or of it’s takeover by UFMG. Starting from the dialectical method, this 

research focused on this history, these discourses and representations, seeking to 

understand and analyze critically its content and its formation process, from diverse 

documentary sources (journalistic, historical and judicial) and of informative material 

produced through the use of the research techniques of the interpretative interview and 

the interpretative questionnaire. The results of this research were the identification of such 

discourses and their determinations, based on categories such as interests, values, 

conceptions, objectives, etc.; as the reconstitution of the history of MOFUCE and the 

identification of the manifestations of each party in the judicial process. 

Keywords: ACEMG, MOFUCE, UFMG, conflict, discourse, representation, lawsuit, 

eviction, student's occupation, student's movement. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é uma pesquisa desenvolvida como monografia do curso de 

Antropologia Social na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Apesar disto, 

esta pesquisa atravessa os mais diferentes campos disciplinares acadêmicos – como a 

Linguística, a Psicanálise, a História, a Sociologia, o Direito e a Filosofia, além, é claro, 

da Antropologia – sem se limitar aos padrões de nenhuma delas, devido à amplitude de 

sua abordagem, fundada na categoria dialética da totalidade.  

O tema geral desta investigação é a história do Movimento de Fundação da Casa 

do Estudante (MOFUCE) e o seu conflito com a UFMG. O MOFUCE foi uma 

organização fundada em 1959, com o intuito de construir a Casa do Estudante de Minas 

Gerais, o que começou a fazer após dois anos. Porém, ele foi fechado pela Ditadura Civil 

Militar1 brasileira, e seu patrimônio transferido à UFMG, que não o utilizou, legando o 

imóvel ao abandono. 

Em 1985, um grupo de estudantes ocupa este imóvel e retomam o MOFUCE, 

dando continuidade ao projeto de construção da Casa do Estudante. Após quase 30 anos, 

em 2013, a UFMG entra com uma ação reivindicatória solicitando o despejo imediato dos 

estudantes residentes nesta Casa. Instalou-se aí a disputa judicial entre UFMG e ACEMG 

(Associação Casa do Estudante de Minas Gerais, a entidade sucessora do MOFUCE), que 

é o tema em foco nesta pesquisa. 

Diante deste quadro, o problema que o presente trabalho suscita é: quais são e 

como foram produzidos os discursos e representações das partes envolvidas neste conflito 

(UFMG, Juizado, Ministério Público Federal e ACEMG) acerca do processo judicial de 

despejo de autoria da Universidade contra os moradores da Casa do Estudante? Visando 

responder a esta questão, os objetivos traçados para a presente pesquisa são reconstituir a 

história do MOFUCE, verificar as manifestações documentais das partes no processo, e, 

finalmente, analisar os depoimentos das partes no processo sobre este conflito. 

A bem da verdade, a pesquisa que deu origem a esta monografia foi iniciada ainda 

em 2015, enquanto eu ainda morava na Casa do Estudante. Naquela ocasião, um primeiro 

pontapé investigativo a respeito do tema foi desenvolvido por mim para o trabalho final 

                                                           
1 Doravante denominada de Ditadura Militar. 
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da disciplina “Antropologia do Estado”, ofertada pela professora Andrea Zhouri. Este foi 

um primeiro momento em que tive uma aproximação com a documentação existente na 

Casa sobre a sua história e o processo judicial de autoria da UFMG. 

Aproveitando a proporção que aquela pesquisa assumiu, superando a expectativa 

de um trabalho final de disciplina, e diante da abertura do dossiê “Estado, Governo e 

Políticas Públicas”, da Revista Três Pontos2, resolvi desenvolver aquele trabalho em um 

artigo e submetê-lo a esta revista, em que foi publicado no segundo semestre de 2015 

(ALMEIDA, 2015). 

A partir daí fui sedimentando internamente uma vontade em aprofundar as 

questões suscitadas desde o meu primeiro contato acadêmico com o tema do MOFUCE 

e o conflito com a UFMG. Ainda em 2016, decidi transformar esta temática em minha 

monografia, e nas quatro disciplinas de Laboratórios da graduação em antropologia na 

UFMG, desenvolvi vários rascunhos e manuscritos que serviriam de base para o texto 

monográfico. 

No entanto, devido a algumas intempéries que vivi no meio do curso, dediquei-

me menos do que gostaria a avançar na pesquisa do tema. A isto se somou uma certa 

sensação de comodidade, que é própria das situações em que pesquisamos algo que 

acreditamos ser muito familiar, e então passamos a cometer o desleixo de não preocupar 

com o trabalho de finalização da escrita (“afinal, vários manuscritos já estavam prontos”, 

dizia a mim mesmo tentando me tranquilizar). 

Acontece que com o passar do tempo, vi que todos aqueles manuscritos me 

levavam para um percurso que eu já não queria mais caminhar. Eu havia passado a 

pretender menos explorar “situações-problemas” enfrentados pelo MOFUCE em sua 

história, incluindo aí a própria tentativa de despejo por parte da UFMG, e despertei o 

interesse maior em buscar compreender aquilo que os estudantes e os burocratas 

pensavam e falavam a respeito da disputa judicial. 

Tive então que retomar meu itinerário do zero, quando quase não havia mais 

tempo para escrever calmamente. Parte desta monografia, inclusive, foi escrita pelo bloco 

de anotações do celular, enquanto eu caminhava na rua indo de um lugar a outro. Percebi 

o quão ilusório havia sido confiar no familiar e me permitir me acomodar. Demorei a 

                                                           
2 Gerida por estudantes do curso de Ciências Sociais da UFMG. 
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entender que, com o tempo, não somente a minha compreensão sobre o tema havia 

mudado, como também o tema era diferente. Gilberto Velho, em que pese as ressalvas 

que eu possa ter, me ajudou sobremaneira neste avanço. 

Segundo Velho, pioneiro na antropologia urbana brasileira, o familiar nem sempre 

é conhecido. Mesmo no contexto de grandes metrópoles, há casos que provocam um 

estranhamento igual, senão maior, do que o estranhamento causado no contato com 

sociedades “exóticas” (VELHO, 1978). Estranhamento esse que seria provocado por uma 

série de descontinuidades existentes no contexto de uma realidade intensamente 

heterogênea. 

Isto porque o processo de viver em sociedades ditas complexas, hierarquizadas, 

que organizam e mapeiam as classes e grupos sociais e seus agentes com estereótipos, faz 

o próprio pesquisador considerar a sua posição nessa hierarquia pré-estabelecida no 

momento da sua pesquisa. Deste modo, quando se estuda sociedades da qual fazemos 

parte, a unidade entre os interlocutores e pesquisador não seria dada pela língua – como 

seria o caso das sociedades tradicionais – mas por experiências de classe existentes em 

nossa sociedade – as culturas de classes. Nas sociedades modernas, ao contrário do que 

acontece nas sociedades tradicionais, o conflito é constante, pois os indivíduos têm 

interesses distintos e um desejo insaciável de satisfazê-los (VELHO, 1978). 

Sendo assim, estar familiarizado não é o suficiente para significar que conhecemos 

todos os pontos de vista dos envolvidos, muito menos significa que conhecemos todas as 

normas da interação praticadas naquele local aparentemente conhecido. O conhecimento 

do pesquisador pode estar comprometido exatamente por noções superficiais acerca 

daquela rotina, de alguns hábitos e estereótipos criados anteriormente aos seus estudos 

(VELHO, 1978).  

Daí a preocupação em superar as representações cotidianas (“senso comum”) e as 

ideologias na hora de fazer uma análise, e mesmo que algo lhe pareça distante e exótico, 

o pesquisador deve se afastar do ato quase que instintivo de classificar e julgar de acordo 

com as imagens comuns prefixadas, que podem estar associadas tanto a uma experiência 

irrefletida anterior, quanto a correntes de opinião ou ideologias a serviço do poder. 

Quando finalmente superei a ilusão inicial de familiaridade com o tema, o que se 

deu também em parte devido à minha saída da Casa do Estudante e subsequente 

afastamento do seu cotidiano, e ciente de qual foco queria seguir, pude desenvolver a 
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presente pesquisa seguro da potencialidade que a abordagem proposta visa atingir nos 

próximos capítulos. 

Deste modo, no primeiro capítulo, abordarei teoricamente os conceitos 

fundamentais que são pontos de partida deste trabalho. Alguns destes conceitos são o de 

movimento estudantil, ocupação estudantil, juventude, burocracia, universidade, Estado, 

aparato jurídico, forma jurídica, direito, linguagem, discurso, representações, entre 

outros.  

No segundo capítulo, tratarei da história do MOFUCE e da ACEMG, 

contextualizando a formação urbana de Belo Horizonte e das unidades da UFMG, o 

cenário brasileiro e a questão da moradia nos anos 1950-1960, bem como o movimento 

estudantil desta época. Apontarei os elementos de maior relevância, para os objetivos 

deste trabalho, relacionados ao período da Ditadura Militar e das perseguições ao 

MOFUCE, da sua retomada em 1985, do seu refluxo nos anos 2000, até a consolidação 

da ACEMG a partir de 2012. O tópico deste capítulo que recebeu maior detalhamento foi 

aquele que se refere justamente à época mais turbulenta do MOFUCE, e que é 

fundamental para compreender o atual conflito com a UFMG, a Ditadura Militar. 

Já no terceiro capítulo, focalizo a movimentação processual da disputa jurídica 

entre ACEMG e UFMG. Após fazer uma breve síntese de como seu deu a primeira 

instância deste processo, que transcorreu entre 2013 e 2016, tomo para a exposição e 

análise mais detalhada as principais manifestações das partes neste processo: a petição 

inicial da ação reivindicatória com requerimento de antecipação de tutela da UFMG, o 

parecer do Ministério Público Federal, a contestação da ACEMG, o indeferimento do 

pedido de antecipação de tutela do Juizado, as alegações finais da ACEMG e a sentença 

do processo pelo Juizado. 

O quarto e último capítulo é onde exponho e analiso os depoimentos gravados em 

entrevistas e por meio de questionários com o Juiz do Processo, a Reitoria da UFMG, a 

Advocacia da ACEMG e um ex-morador da Casa do Estudante. A análise se voltará a 

identificar quais são as manifestações verbais dos discursos e das representações que estas 

partes possuem a respeito do conflito expresso no processo judicial. Após a análise 

individualizada de cada uma delas, faço uma análise global comparativa, de modo a 

demonstrar as divergências e convergências discursivas e representacionais entre os 

interlocutores. 
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Com isto, é importante ressaltar desde o princípio que as opiniões, convicções e 

perspectivas reunidas aqui não se referem ao que pensam a totalidade dos ex-moradores, 

moradores e advogados do MOFUCE/ACEMG/Casa do Estudante, mas sim daquela 

parcela que foi entrevistada, e que, certamente, pode representar outros indivíduos não 

entrevistados, mas que compartilham em determinados momentos das mesmas 

concepções que os nossos interlocutores. 
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CAPÍTULO 1: LUTA ESTUDANTIL, BUROCRACIA E DISCURSOS 

1.1 - Estudantes e Ocupação estudantil 

O presente capítulo se dedica a discutir quais serão os principais conceitos 

utilizados neste trabalho, a partir do tema e sua delimitação e do objetivo desta pesquisa. 

O primeiro campo conceitual a ser tratado, portanto, é o de estudantes e ocupação 

estudantil. Neste sentido, abordarei brevemente a relação entre condição estudantil e 

juventude, grupos sociais e movimento estudantil, ocupação estudantil e ações coletivas 

semelhantes. 

Uma primeira distinção importante é a relação entre condição estudantil e 

juventude. Há uma diversidade de abordagens sobre a juventude, desde as que a tomam 

como um “dado biológico”, até aquelas que a consideram em seus processos sociais. Parto 

aqui do entendimento de que a juventude é uma invenção moderna, isto é, uma criação 

específica da sociedade capitalista. Como resultado das lutas operárias contra o trabalho 

infantil nos séculos 18 e 19, o capital desenvolveu um processo específico de 

escolarização que compreende um período de ressocialização da criança, antes de chegar 

à fase adulta, visando constituí-la enquanto força de trabalho adequada para a atividade 

laboral.  

Assim, esta fase intermediária entre a infância e vida adulta é o período de 

ressocialização que compreende a juventude. A juventude, portanto, é um grupo social 

que é definido pelo processo de ressocialização (VIANA, 2015c). Esta nova socialização, 

ao contrário da primeira, ocorre principalmente através da escolarização, e em menor 

parte através da família (que passa a exercer menor influência do que exercia na infância, 

e isto tende a gerar conflitos) e outras instituições. O objetivo é preparar a pessoa a entrar 

no mercado de trabalho e a assumir os compromissos da vida adulta. 

Com isto, a juventude não pode ser encarada como um fenômeno biológico ou a-

histórico, mas sim como um fenômeno social que possui um intervalo de idade 

aproximada, que é historicamente constituído e reconstituído. Não é um período 

biológico, mas um momento da vida social. É por isso que em alguns países há critérios 

distintos para se considerar quem é jovem ou não, sendo que nas nações de capitalismo 

avançado a juventude tende a se estender por mais tempo, e nos países de capitalismo 

subordinado a juventude tende a se encerrar com mais antecedência. Isto porque a 

ressocialização através da escolarização é variável de acordo com a classe social, uma 
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vez que as pessoas de classes privilegiadas tendem a possuir mais tempo de escolarização, 

e com isto, terem uma juventude prolongada com relação às pessoas de classes 

desprivilegiadas. 

Outra tendência no que se refere à questão da juventude ao longo da história é que 

“o desenvolvimento capitalista vai promover um retardamento do acesso ao trabalho e 

um prolongamento progressivo da escolarização” (VIANA, 2015c, p. 61). Como o acesso 

ao trabalho se torna cada vez mais tardio, aumenta-se tendencialmente a fase de 

ressocialização, que neste caso coincide com o tempo de escolarização, o que gera uma 

transformação e continuidade do jovem em estudante. 

Obviamente que nem todo estudante é jovem, e nem todo jovem é estudante. 

Porém, há uma forte relação entre juventude e vida estudantil. O jovem é aquele que passa 

pelo processo de ressocialização, que se dá principalmente via escolarização, mas 

também por outras formas (que sucedem sua infância e precedem o seu ingresso no 

mercado de trabalho, ou que é simultâneo a ele, no caso dos jovens das classes 

desprivilegiadas que trabalham e estudam ao mesmo tempo, por exemplo).  

O estudante é aquele que participa do processo de formação educativa, geralmente 

via escolarização. O jovem se submete à escolarização, tornando-se estudante, na 

tentativa de mudar a sua situação de classe com relação à da sua família (no caso da 

maioria dos jovens pobres, e de alguns jovens de classes privilegiadas que desejam mudar 

para outra classe ou fração de classe privilegiada), ou de mantê-la (no caso dos que são 

oriundos de famílias de classes privilegiadas). 

Neste sentido, “o processo de transformação do jovem em estudante tem, por si 

mesmo, importância central para a consolidação do sistema de classes” (FORACCHI, 

1977, p. 124). Tornar-se um estudante significa fazer parte do grupo social dos estudantes. 

Mas o que é um grupo social? A definição que contempla a perspectiva aqui adotada é a 

de que “um grupo social não significa um coletivo organizado de indivíduos e sim um 

conjunto de pessoas que possuem algo em comum” (JENSEN, 2014, p. 130). 

Um grupo social pode possuir diversos subgrupos, como, no caso dos estudantes, 

as estudantes mães, os estudantes negros, os estudantes sem moradia etc. Cada um destes 

conjuntos de estudantes representam um subgrupo do grupo social de estudantes. Estas 

subdivisões são fundamentais para se pensar a heterogeneidade que envolve a condição 
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estudantil, dado que este é um grupo policlassista e marcado internamente por diversas 

distinções sociais. 

Estes subgrupos quando agem em defesa de seus próprios interesses desenvolvem 

um movimento daquele grupo social, isto é, um movimento social. Isto nos leva à 

concepção de que os movimentos sociais são “movimentos de grupos sociais” (JENSEN, 

2014). Com isto, devemos entender que nem todos os indivíduos que compõem um grupo 

social participam de um movimento social, mas tão somente aquela parte do grupo social 

que entra “em fusão” (VIANA, 2016c), isto é, que gera organização e mobilização.  

Com isto, podemos dizer que nem todos os indivíduos que são estudantes 

participam do movimento estudantil, mas que as ações coletivas de estudantes mães são 

tão constituintes do movimento estudantil quanto as de um Centro Acadêmico (CA), 

ainda que possam ser ações de distintos subgrupos estudantis. O que leva um grupo social 

a se colocar em movimento social é o compartilhamento de uma determinada situação 

social geradora de insatisfação social e, derivado disso, a criação de um senso de 

pertencimento e objetivos, efetivando mobilizações (VIANA, 2016c). 

O movimento estudantil é o movimento do grupo social dos estudantes. Há uma 

ampla bibliografia que tematiza a questão do movimento estudantil, tema este que passou 

a ser mais intensamente explorado no Brasil nos anos 1970, após os acontecimentos de 

Maio de 1968. Porém, a maior parte das obras que afirmam tratar do movimento 

estudantil, em verdade, falam de organizações estudantis, confundindo um com o outro. 

Desta forma, as contribuições mais teóricas voltadas ao movimento estudantil, e não 

especificamente a organizações estudantis, não são tão numerosas (CONCEIÇÃO, 2016). 

José Augusto Guilhon Albuquerque coloca que 

o movimento estudantil define suas orientações em função da problemática do 

desenvolvimento da sociedade e reclama sua parte no controle do 

desenvolvimento social, mas o faz em nome da classe operária, do 

campesinato, das populações urbanas em geral, e mesmo em nome da 

‘burguesia nacional’. Esse papel de arauto de uma base social de empréstimo 

provém das origens sociais do meio estudantil. As camadas médias urbanas 

fornecem o maior contingente de universitários, mas não lhes fornecem um 

modelo de ator (econômico, social, político) em nome do qual possam 

estruturar-se reivindicações em nome próprio (ALBUQUERQUE, 1977, p. 76) 
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Em que pese o movimento estudantil não possua, sem ter que tomar como base a 

perspectiva de uma classe social, um projeto de sociedade, ele é portador de 

reivindicações que podem ser especificamente estudantis, como também podem ser 

relacionadas a questões sociais mais amplas. O movimento estudantil pode, inclusive, 

incorporar as pautas e reivindicações de outros movimentos sociais, bem como de 

movimentos de classe, devido à sua composição policlassista, às suas relações com os 

demais grupos sociais, à conjuntura, à hegemonia, ao Estado etc. 

O movimento estudantil é constituído pelas organizações estudantis, pelos 

estudantes atuantes fora de organizações, pelos militantes alóctones, pelas ações coletivas 

dos estudantes e por suas reivindicações e relações. A condição estudantil se dá pela sua 

singularidade enquanto grupo social, mas também de acordo com as especificidades de 

cada subgrupo social que o constitui. Este é um aspecto importante para pensarmos as 

bases materiais da constituição de determinados processos de identificação e de ação 

coletiva dos estudantes. 

Quando se mudam para ingressar em uma universidade em outro município ou 

estado, tendencialmente os estudantes se aproximam de outros estudantes oriundos de 

famílias de classes sociais próximas a dele. Isto ocorre devido às condições materiais 

comuns que ambos partilham, o que facilita a se organizarem e, por exemplo, 

compartilharem uma moradia com custos de manutenção viáveis para a situação 

financeira dos mesmos. Esta condição comum também promove certo grau de 

identificação, que pode se desenvolver ou não em relações de amizade efetivas. 

Marialice Foracchi fornece uma reflexão semelhante, ao falar da condição do 

jovem que inicia sua vida universitária, colocando que isto representa uma situação nova 

para eles: 

Abrem-se horizontes de participação que são novos pelas oportunidades que o 

jovem encontra de conviver com outros que compartilham dos seus problemas, 

envolvendo-se, na busca comum das alternativas desejadas, criando 

compromissos semelhantes com a condição que, no momento, define as suas 

vidas e que é a condição de jovem (FORACCHI, 1972 apud MESQUITA, 

2003, p. 118) 

A condição de classe divide o grupo social dos estudantes, que encontra aí uma 

das razões de sua heterogeneidade. Se não há na universidade um serviço de assistência 

estudantil qualificado para atender às demandas básicas dos estudantes, aqueles 
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pertencentes às classes sociais desprivilegiadas tendem a se associar para exigir da 

respectiva instituição a melhoria na prestação da assistência estudantil. Porém, além de 

realizarem cobrança, os estudantes também podem se auto-organizar e buscar por conta 

própria obter condições minimamente adequadas para suprir suas necessidades (de 

moradia, de alimentação, de dinheiro, de local de estudo etc.). A construção de repúblicas 

estudantis é uma prática comum neste sentido. 

A ocupação estudantil é uma das ações coletivas tomadas pelos estudantes em seu 

processo de identificação e mobilização. Neste sentido, é preciso delimitar o que é uma 

ocupação estudantil, quais formas ela pode adquirir, e quais as suas distinções com 

relação a ações coletivas semelhantes. As ocupações estudantis são fenômenos que 

compartilham semelhanças e diferenças com relação a outras ocupações – como Okupas 

e ocupações urbanas – e a outras formas de moradia de estudantes – como as moradias 

universitárias e as moradias estudantis. 

Desde os anos 1980 surgiram com mais intensidade em alguns países da Europa 

uma prática de ocupações, promovida geralmente por jovens, denominada de “Okupa” 

ou “squats”. No Brasil, esta prática chegou no início dos anos 1990, com as primeiras 

Okupas registradas em Juiz de Fora e em Florianópolis (LIMA, 2012). É possível afirmar 

que “a proposta das okupas é a apropriação de imóveis abandonados para o 

desenvolvimento de atividades contra-culturais (festivais musicais, debates, oficinas, 

almoços, etc. e podem servir de moradia temporária para seus freqüentadores), para a 

criação de um estilo de vida alternativo” (DEMINICIS, 2009, p. 36). 

Ou seja, apesar de ambas contestarem a função social da propriedade, as Okupas 

se diferem das ocupações urbanas e ocupações estudantis tanto por sua composição 

quanto por seus objetivos (DEMINICIS, 2009). Por outro lado, a ocupação urbana 

também reserva distinções com a ocupação estudantil. Devido ao enorme crescimento de 

pesquisas nos últimos anos no campo da antropologia urbana no Brasil, uma ampla 

bibliografia foi produzida sobre tal temática (ALMEIDA e BEMFICA, 2017; ALMEIDA 

e BEMFICA, 2018; AQUINO, 2008; BIRMAN, 2015; DEMINICIS, 2009; 

FERNANDES, 2015). 

A ocupação, de modo geral, pode ser pensada como “um ato político, em suma, 

direcionado para edificar uma comunidade de interesses que afrontaria, pela 

desobediência às políticas do Estado, a recusa deste a lhes dar acesso aos direitos 
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reclamados” (BIRMAN, 2015, p. 166-167). As ocupações urbanas, porém, são 

geralmente formadas por famílias de trabalhadores e sem tetos, que não tiveram condições 

de viver arcando com os preços dos alugueis, e que agiram com o objetivo de estabelecer 

por sua própria conta o acesso ao direito à moradia, tomando um terreno ou prédio 

inutilizado da cidade, ocupando-o e transformando-o em moradia permanente para estas 

famílias. As ocupações urbanas, em geral, lutam por outra política habitacional das 

cidades. 

Outra diferença fundamental entre ocupações estudantis e ocupações urbanas é 

que enquanto aquelas constituem ações do movimento estudantil, estas compõem as ações 

do movimento popular urbano. Se compararmos as ocupações urbanas a uma ocupação 

como o MOFUCE, por exemplo, veremos que enquanto as ocupações urbanas são 

submetidas a um processo de “policialização” muito maior, com frequentes ações de 

repressão e despejo, inclusive sem mandado judicial3, a história do MOFUCE demonstra 

que ele sofreu muito mais um processo de judicialização ao longo de várias décadas, o 

que é algo extremamente incomum nas histórias das ocupações urbanas no Brasil. 

Assim, enquanto as ocupações urbanas são caracterizadas como ações coletivas 

do movimento social urbano, composto por trabalhadores de baixa renda e sem tetos, que 

transformam um terreno ou prédio abandonado em moradia permanente para as famílias 

ocupantes, as ocupações estudantis são ações coletivas do movimento estudantil, formada 

por estudantes de diversos subgrupos, geralmente em luta por pautas específicas sobre a 

condição estudantil e de seu respectivo subgrupo social. 

Também há uma distinção entre as várias formas de ocupação estudantil possíveis. 

No Brasil, nos últimos anos, houve uma série de ondas de ocupações estudantis, tanto as 

secundaristas quanto as universitárias em diversos estados no final de 2016. Porém, estas 

ocupações estudantis não objetivavam se perdurar de forma perene, mas tão somente 

atrair a atenção pública para suas reclamações e pautas. Por isto, tais ocupações estudantis 

tinham objetivos completamente distintos de ocupações estudantis voltadas à garantia da 

moradia. 

                                                           
3 Em outras oportunidades, tratamos do processo de despejo de duas ocupações urbanas na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, uma na Ocupação Eliana Silva em 2015 com mandado de reintegração 

de posse (ALMEIDA e BEMFICA, 2017), e outra na Ocupação Manoel Aleixo em 2017 sem mandado de 

reintegração de posse (ALMEIDA e BEMFICA, 2018). 
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A diferença de objetivos implica na diferença das formas de luta. A ocupação 

estudantil para fins de reivindicações gerais se utiliza da ocupação provisória – 

geralmente da própria escola ou faculdade, impedindo a realização das atividades 

regulares – como forma de pressionar às burocracias escolares/universitárias ou 

governamentais para que suas reivindicações sejam atendidas. Já na ocupação estudantil 

para fins de moradia o espaço ocupado é imediatamente reconfigurado e 

progressivamente transformado em local de moradia dos estudantes que constroem aquela 

ocupação permanente4, ainda que dentro de uma área de propriedade da instituição 

universitária. 

Uma última distinção que se faz necessária é entre ocupação estudantil, moradia 

universitária oficial e moradia estudantil. Muitas pesquisas no Brasil foram realizadas 

sobre moradias universitárias, mas praticamente nenhuma sobre ocupação estudantil. 

Somente entre 2000 e 2009 foram publicados 23 estudos sobre moradia universitária 

oficial (GARRIDO e MERCURI, 2013). A moradia universitária é um espaço para 

habitação de estudantes que é gerido por uma universidade, em geral como parte de sua 

política de assistência estudantil. Assim, a ocupação estudantil difere da moradia 

universitária na medida em que se trata de uma ação coletiva do movimento estudantil, e 

não de uma política assistencial da universidade. Derivada desta diferença há diversas 

outras, como a relação com o Estado, a organização interna, o cotidiano, o envolvimento 

com o movimento estudantil etc. 

A ocupação estudantil também não é uma mera moradia estudantil. A moradia 

estudantil é um espaço não ocupado (alugado, comprado, emprestado etc.), onde um 

grupo não familiar de estudantes se estabelece de forma negociada e em conformidade 

jurídica, enquanto realiza os seus estudos. Um exemplo recorrente de moradia estudantil 

em bairros próximos a universidades são as chamadas “repúblicas”. Um imóvel pode ser 

utilizado como moradia estudantil de forma temporária ou permanente, a depender de 

diversas questões, como o interesse do proprietário, o preço dos aluguéis, a localização 

etc. 

                                                           
4 O que não significa que os indivíduos estudantes ocupantes residirão no local da ocupação estudantil 

permanentemente, tal como é o caso das famílias ocupantes nas ocupações urbanas. Em ambos os casos as 

ocupações têm o objetivo de serem permanentes, mas apenas no primeiro caso a duração dos indivíduos na 

ocupação é provisória, apenas enquanto estes viverem em condição estudantil. 
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Toda ocupação estudantil existe sob uma condição momentânea e situacional, 

marcada por uma situação de “ainda-não-reconhecimento jurídico”. A ocupação 

estudantil pode deixar de ser ocupação e se tornar moradia estudantil, quando ela adquire 

o status de reconhecida perante o Estado, o que retira o seu caráter de transgressão inicial 

de tomada ou retomada do imóvel que foi de outrem. Toda ocupação estudantil é uma 

moradia estudantil em potencial, pois pode ser regularizada pelo Estado e se tornar 

moradia estudantil reconhecida.  

A ocupação estudantil também pode ser transformada em moradia universitária, o 

que extinguiria o próprio caráter de ocupação do imóvel, transferindo-o à propriedade e 

posse de uma universidade para compor sua política de assistência social. O próprio 

imóvel do MOFUCE, como veremos no capítulo seguinte, teria sido uma moradia 

estudantil, se sua construção tivesse sido concluída antes da Ditadura, antes de ter se 

tornado uma ocupação estudantil. Portanto, ocupação estudantil, moradia estudantil e 

moradia universitária são conceitos que expressam realidades distintas, mas migráveis 

entre si. 

Diante da delimitação destas categorias, noções e conceitos inicias, é possível 

abordar um aspecto específico ao Movimento de Fundação da Casa do Estudante 

(MOFUCE). A Casa do Estudante gerida pelo MOFUCE, portanto, não é nem uma 

ocupação urbana (que remete à imagem de ocupação de famílias e relação de permanência 

dos indivíduos ocupantes), nem uma moradia universitária oficial, devido ao seu caráter 

especificamente de ocupação estudantil auto-organizada. Os moradores da Casa do 

Estudante além de pertencerem ao grupo social dos estudantes, pertencem também a dois 

subgrupos mais específicos: o dos oriundos de outras cidades e estados, e o dos estudantes 

pobres. 

O MOFUCE foi uma organização estudantil. A Casa do Estudante é um espaço 

atualmente gerido pela Associação sucessora do MOFUCE. Esta Casa é denominada 

pelos seus moradores, ex-moradores e conhecedores de modo geral como “MOFUCE” 

porque esta foi a única casa que o MOFUCE construiu. Assim, por mais que estar na 

Casa do Estudante seja uma condição temporária, ser do MOFUCE é lido como uma 

condição permanente: alguém é do MOFUCE, ou foi do MOFUCE. Em ambos os casos, 

o verbo “ser” é acionado para tratar desta condição de existência que adquire o indivíduo 

que tenha passado pela Casa do Estudante. Ao longo da história do MOFUCE, ao menos 

desde a ocupação de 1985, esta organização é entendida por parte de seus viventes como 
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não sendo apenas a sua diretoria, mas sim os estudantes que habitam na Casa do 

Estudante. Como a Casa recebe o nome da organização, “morar no MOFUCE” implica 

em “ser do MOFUCE”5. 

A burocratização das instituições acadêmicas e o aparelhamento por partidos 

políticos gera uma burocratização no movimento estudantil (VIANA, 2016b, p. 16), o 

que se manifesta em suas organizações. No caso do MOFUCE, havia ainda outra 

tendência para a sua burocratização que seria o caso do seu crescimento organizacional. 

Se o MOFUCE tivesse adquirido ou construído várias Casas do Estudante seu processo 

de burocratização poderia ter se consolidado, já que implicaria a constituição de uma 

direção distanciada (até mesmo em termos materiais) dos moradores, facilitando a 

centralização e concentração de poder nesta direção. Como isto não ocorreu, e o 

MOFUCE contou com uma única Casa do Estudante, a relação da diretoria se tornara 

mais nominal para resolução de problemas burocráticos, mas não constituindo uma 

separação de poder entre diretores e moradores. 

1.2 - Burocracia universitária 

O segundo agente com o qual nos depararemos no itinerário desta pesquisa é a do 

burocrata. Por isto, é necessário aqui proceder uma breve exposição teórica a respeito do 

que é a burocracia e a sua relação com a universidade. Como nos demais temas acima 

discutidos, existe uma bibliografia extensa que discute a questão da burocracia, desde os 

clássicos da sociologia, como Max Weber, até as abordagens contemporâneas do campo 

identificado como “antropologia do Estado”. Por isto, é preciso explicitar qual a 

perspectiva sobre a burocracia aqui adotada. 

A palavra “burocracia” ao soar aos ouvidos remete imediatamente à imagem de 

papelada, procedimentos administrativos complicados e ritos organizacionais complexos, 

normativos e padronizados. Consideramos, porém, que esta é apenas uma visão parcial 

do que é o fenômeno da burocracia. Em uma perspectiva de totalidade, podemos afirmar 

que há um duplo caráter da burocracia, que reside tanto em ser uma forma de organização 

social quanto em ser uma classe social. 

Neste primeiro sentido, observa-se que 

                                                           
5 É comum nas conversas entre pessoas recém conhecidas e militantes de movimentos sociais, ao saberem 

onde reside um mofuciano presente no diálogo, perguntarem: “você é do MOFUCE?”. 
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Esta instituição que necessita e cria ritos organizacionais é constituída por 

pessoas. Estes indivíduos participam de uma lógica da qual não podem 

desvencilhar-se e por isto realizam atividades que lhes precedem enquanto 

funções. Assim, estes indivíduos agrupados num conjunto social que realizam 

um mesmo modo de atividade constituem um grupo particular no seio da 

sociedade capitalista. A este grupo podemos dar a denominação de burocracia 

(MAIA, 2013, p. 31). 

A burocracia, portanto, se refere a um agrupamento dos indivíduos em instituições 

que se organizam de modo burocrático, isto é, cindido hierarquicamente pela divisão entre 

dirigentes e dirigidos. A forma da organização é burocrática, e por isto, ela estabelece 

uma divisão interna entre os que exercem a burocracia e os que são submetidos a ela. 

Percebe-se que ela é uma organização social, que gera e é gerada por um agrupamento 

social, que gera é gerada por relações sociais, todas de caráter burocrático. Este 

agrupamento social, no entanto, não é um grupo social tal como vimos acima6, mas sim 

uma classe social, e este é precisamente o segundo aspecto, que é o fundamental, da 

burocracia: 

Vê-se, deste modo, que a burocracia é uma classe social dentro da sociedade 

capitalista. As instituições que cria e amplia, os ritos que desenvolve são 

somente manifestações deste elemento fundamental que é o fato de a 

burocracia ser uma classe social. Ou seja, só existem ritos organizacionais 

dentro de uma determinada instituição. Esta instituição, por sua vez, é dirigida, 

controlada, organizada, gerida por uma classe social específica que tem esta 

atribuição social: a burocracia (MAIA, 2013, p. 31-32). 

Toda a ritualística inerente a uma organização burocrática só existe porque há a 

classe social da burocracia, e não o contrário, ainda que, uma vez instituídas, ambas se 

reforcem. É por isto que entender por “burocracia” apenas a imagem da papelada e 

processos institucionais complexos é uma concepção limitada deste fenômeno. A 

compreensão da burocracia enquanto classe requer uma exposição mínima do que venha 

a ser uma classe social. Uma classe social pode ser definida a partir de sua situação de 

existência, de sua relação com as demais classes e de seus interesses imediatos e 

                                                           
6 Entre as várias distinções entre grupos sociais e classes sociais, a fundamental é que enquanto os grupos 

sociais são formados a partir de critérios corporais, situacionais ou culturais, as classes sociais são formadas 

a partir da divisão social do trabalho. 
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potenciais (VIANA, 2012 apud MAIA, 2013). As classes sociais surgem com o processo 

de divisão social do trabalho em cada período histórico. 

A especialização do trabalho é gerada com o desenvolvimento da divisão social 

do trabalho e produz a criação de novas classes sociais que derivam tanto do modo de 

produção quanto das formas de regularização das relações sociais (“superestrutura”, ou, 

resumidamente, formas sociais). A burocracia é uma classe que deriva das formas sociais 

e atua como dirigente das organizações burocráticas. Estas organizações são um conjunto 

de instituições criadas para regularizar as relações sociais. A universidade é uma destas 

instituições burocráticas. As universidades modernas, assim como o Estado capitalista 

(CALDAS, 2015), derivam do modo de produção capitalista e das formas sociais 

específicas que se originam na sociedade burguesa. Elas não são apenas passivas, mas 

atuam sobre as relações das quais derivam e as regularizam. 

A partir das instituições e aparatos que ocupam, a burocracia é subdivida em 

frações e extratos de classe, como a burocracia governamental, a burocracia estatutária, a 

burocracia militar, a burocracia eclesiástica7 etc. A burocracia universitária é a fração de 

classe que exerce o controle das instituições universitárias. Os indivíduos burocratas são 

aqueles que ocupam os cargos da burocracia. É o cargo que determina a qualidade de 

burocrata, e não o indivíduo. 

A burocratização é uma forma de ampliação do poder da burocracia. A burocracia 

é a forma de organização social par excellence do capital. Como coloca Lukács, “a 

burocracia implica uma adaptação do modo de vida e do trabalho e paralelamente também 

da consciência aos pressupostos socioeconômicos gerais da economia capitalista” 

(LUKÁCS, 2003 apud MARQUES, 2013, p. 76). A mercantilização das relações sociais 

produz a sua burocratização, que transforma as organizações autárquicas em organizações 

complexas, cuja complexidade reside na acentuação da hierarquização e constituição de 

camadas dirigentes e ritos organizacionais burocráticos. “A organização complexa 

apresenta-se como uma forma à qual tudo deve se submeter” (TRAGTENBERG, 2004, 

p. 59). 

                                                           
7 A burocracia governamental é composta pelos dirigentes estatais do Executivo (municipal, estadual e 

federal) e do Legislativo. A burocracia estatutária é formada pelos dirigentes estatais do Judiciário. A 

burocracia militar é formada pelos dirigentes das instituições militares. A burocracia eclesiástica é 

composta pelos dirigentes das instituições religiosas. 
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Os burocratas universitários cumprem as funções de dirigentes administrativos e 

de dirigentes pedagógicos na instituição universitária. Algumas das características 

marcantes da burocracia universitária são descritas do seguinte modo por Maurício 

Tragtenberg: 

Burocracia administrativa entende-se como uma certa adesão a regras – 

atividades/meio –, tendo em vista fins determinados. No entanto, a disciplina, 

definida como adaptação a regulamentos, não é encarada como adaptação a 

finalidades precisas, mas se constitui num valor básico na estrutura 

burocrática. Esse deslocamento das finalidades originais que se dá no processo 

burocrático determina alto nível de rigidez e incapacidade de ajustamento a 

situações novas. Daí a ênfase no formalismo e o exagero no ritualismo 

burocrático nos estabelecimentos de ensino, no nível administrativo 

(TRAGTENBERG, 2004, p. 50-51) 

Pelos seus interesses e modo de existência (valores, modo de vida etc.), a 

burocracia universitária entra em conflitos, de maiores a menores proporções de acordo 

com o momento, com as demais classes e grupos que compõem a instituição universitária. 

Os conflitos com a burocracia universitária tendem a ser maiores entre os estudantes, 

medianos com os intelectuais e menores entre os trabalhadores administrativos.  

Além disso, a universidade, como toda organização burocrática e submetida ao 

capital, tende a criar conflitos com outras formas de organizações não-burocráticas. Isto 

porque “as organizações complexas controlam e domesticam as forças sociais. Elas 

codificam, centralizam. Essa apropriação pela organização da existência, sob todas as 

formas, é realizada também pela destruição e desintegração, eliminando as forças que se 

opõem à sua expansão” (TRAGTENBERG, 2004, p. 58). A universidade não só 

regulariza, como também é regularizada pelo Estado, tanto por seu aparato educacional 

quanto por seu aparato jurídico. 

1.3 - Aparato Jurídico 

A terceira parte que veremos nesta pesquisa, além dos estudantes e da 

universidade, é o aparato jurídico do Estado. Sendo assim, é preciso, tal como nos outros 

casos, procedermos com uma breve exposição a respeito de quais concepções sobre o 

Estado e o aparato jurídico se fundamentam o presente trabalho. Existem dois extremos 

no debate teórico a respeito do Estado, além da diversidade de posições intermediárias, 

que apontam concepções problemáticas sobre este fenômeno. 
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De um lado, há aqueles que consideram que o Estado é uma “coisa”, algo muito 

bem localizado geograficamente e até mesmo de forma pessoal (os indivíduos que se 

acham no leme do Estado, que, nesta concepção, costuma ser identificado como os três 

poderes). De outro lado, há uma compreensão universalista do Estado, que busca romper 

com uma ideológica dicotomia entre “margens” e “centro” entendendo que o Estado se 

constrói de ambas as partes, e isto impossibilitaria pensar o “não-Estado” na sociedade 

moderna, segundo creem. 

Neste segundo grupo, encontram-se pensadores associados ao chamado “pós-

colonialismo” ou “decolonialismo”, como Veena Das e Deborah Poole (2008), e até 

alguns de seus críticos, como Partha Chatterjee (2004), que apresentam uma concepção 

de Estado como algo teoricamente indelimitável. Tais compreensões reproduzem um 

fetichismo do Estado, tomando-o como algo acima das relações humanas concretas, como 

se o Estado fosse um ente abstrato pairando sobre a Terra presente em absolutamente 

qualquer micro relação social. 

No primeiro grupo, vê-se outra concepção fetichista do Estado em relação à 

realidade, reproduzida inclusive por muitos autointitulados “marxistas”, que enxerga o 

Estado como uma coisa, um instrumento, ocultando que ele se trata de uma dada relação 

social entre seres humanos concretos (WRIGHT, 2015). Este fetichismo coloca o Estado 

como algo que fez a si próprio, como se fosse uma mercadoria que fizesse a si mesma e 

se levasse ao mercado sem agentes humanos (MARX, 2017).  

O Estado não é uma coisa, um objeto um instrumento, que tem vontade própria 

ou que é determinado pela vontade de quem se encontra diretamente no seu manejo. O 

Estado é uma relação social. Assim o Estado não é monolítico, porque não é algo, mas é 

um conjunto de relações sociais cristalizadas em cada época histórica. Parte-se aqui da 

concepção de que o Estado é a principal forma de regularização das relações sociais 

capitalistas, é “uma relação de dominação de classe mediada pela burocracia com o 

objetivo de manter e reproduzir as relações de produção às quais ele está submetido” 

(VIANA, 2003 apud MARQUES, 2013, p. 76). Ou seja, o Estado é a principal forma 

social da sociedade capitalista. 

O Estado se manifesta através de seus aparatos, que compreendem um conjunto 

de instituições. 
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Por aparatos sociais podem ser considerados alguns agrupamentos de 

instituições do todo social que consigam ser relativamente identificados pelo 

seu tipo de condensações de estruturas, funções e práticas. Descrevendo 

específicos conjuntos de malhas nas redes do tecido social, os variados 

aparatos sociais poderiam ser tomados, no nível conceitual, como 

suprainstituições materiais, apontando a um amálgama de estruturas 

(MASCARO, 2013, p. 37) 

Alguns dos vários aparatos estatais são o aparato educacional, o aparato 

repressivo, o aparato sanitário, o aparato governamental e o aparato jurídico. Por “aparato 

jurídico”, sinteticamente, entendemos aqui os setores do Estado que se dedicam ao 

processo jurídico, e que envolvem um conjunto de instituições voltadas à regularização 

jurídica das relações sociais. O aparato jurídico é um conjunto de instituições, relações e 

ideologias jurídicas do Estado capitalista.  

O aparato jurídico se baseia no Direito, reproduzindo-o e desenvolvendo-o. O 

direito, por sua vez “é uma forma de regularização das relações sociais, ou seja, um 

elemento da superestrutura. Portanto ele é, ao mesmo tempo, expressão das relações de 

produção e uma das formas existentes de regularização destas relações e não só destas 

como também de todas as relações sociais que lhe são derivadas” (VIANA, 2006, p. 65). 

O Direito não é mera ideologia refratária, mas sim parte ativa das relações sociais 

(PACHUKANIS, 2017). 

O direito, portanto, 

considerado em suas determinações gerais, como forma, não existe somente na 

cabeça e nas teorias dos juristas especialistas. Ele tem, paralelamente, uma 

história real, que se desenvolve não como um sistema de ideias, mas como um 

sistema específico de relações, no qual as pessoas entram não porque o 

escolheram conscientemente, mas porque foram compelidas pelas condições 

de produção (PACHUKANIS, 2017, p. 83) 

Compreendo, desta maneira, que o direito regulariza as relações sociais através da 

forma jurídica do Estado. “A forma jurídica se erige no contexto das próprias relações 

sociais capitalistas, numa relação estrutural” (MASCARO, 2015, p. 53). O direito 

moderno é uma especificidade capitalista na medida em que a forma jurídica do Estado 

deriva da forma mercadoria, tal como fora apontado inicialmente por Pachukanis (2017) 
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e desenvolvido pelos autores que durante os anos 1970 e 1980 ficaram conhecidos como 

pertencentes ao “debate derivacionista” ou “escola derivacionista”8. 

A condição da transformação de modos de produção antecedentes em modo de 

produção capitalista é a igualdade legal dos indivíduos, que se tornam livres para comprar 

e vender mercadorias – tornando, inclusive, a sua força de trabalho em mercadoria. Isto 

permite o desenvolvimento das relações de produção e circulação de mercadorias, que 

são regularizadas juridicamente como direito à propriedade privada, que assegura os 

direitos dos proprietários frente ao Estado. As formas jurídicas, portanto, são 

correspondentes à forma mercadoria. 

A forma jurídica se esparrama por virtualmente todas as movimentações da 

mercadoria. Com isso, a juridicidade alcança o infinito das relações 

capitalistas. Tal pode ser dar tanto com as constantes novas fronteiras da 

mercantilização, como novas tecnologias e serviços, quanto, também, com os 

novos e múltiplos conflitos e arranjos sociais daí advindos (MASCARO, 2015, 

p. 57) 

O Direito moderno nasce das relações de propriedade capitalistas, e estas são o 

seu valor máximo, o manto sob o qual regularizam as relações jurídicas no conjunto da 

sociedade. E isto se manifesta não apenas como ideologia, mas como relações materiais 

práticas. 

O movimento mais ou menos livre da produção e da reprodução social, que na 

sociedade de produção mercantil acontece formalmente por meio de uma série 

de transações privadas, é o objetivo prático profundo da mediação jurídica. E 

é impossível atingi-lo apenas com a ajuda de algumas formas de consciência, 

ou seja, de momentos puramente subjetivos: são necessários critérios precisos, 

leis e a interpretação destas, uma casuística, tribunais e o cumprimento 

coercitivo das decisões. É por isso que, ao olhar para a forma do direito, não 

se pode ficar restrito à “pura ideologia” sem levar em conta todo esse aparato 

objetivo existente (PACHUKANIS, 2017, p. 65). 

Vemos então que o aparato jurídico é regido pelo Direito, que por sua vez 

regulariza as relações sociais através da forma jurídica do Estado, e que esta forma 

jurídica é correspondente à forma mercadoria na sociedade capitalista. Por isto, é possível 

                                                           
8 Para um estudo sistemático da teoria derivacionista, cf. Caldas (2015). 
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colocar que “as normas jurídicas”, ou o Direito, “não criam a forma jurídica. Antes, dão 

seu contorno, insculpindo talhes técnicos” (MASCARO, 2015, p. 60).  

Esta é a determinação fundamental, entre as múltiplas determinações, das 

instituições do aparato jurídico. Veremos, nos capítulos seguintes, como o aparato 

jurídico se manifesta na história do MOFUCE e nos discursos analisados, buscando 

compreender a relação dos apontamentos gerais inicialmente aqui colocados com a 

manifestação específica que o aparato jurídico – no nosso caso, Juizado e Ministério 

Público Federal, além do setor jurídico da UFMG, a sua Procuradoria Jurídica – adquire. 

1.4 - Representações e discursos 

Apresentados teoricamente os conceitos relativos às pessoas e grupos que dão vida 

ao tema e à história aqui pesquisada, é preciso ainda colocarmos um último campo 

conceitual para os objetivos deste trabalho, que é o das representações e discursos. Para 

a realização da análise dos discursos e representações que estudantes, burocratas 

universitários e representantes do aparato jurídico fazem sobre o conflito acerca do prédio 

do MOFUCE, devemos compreender inicialmente o que se entende aqui por isto que se 

busca analisar. Como discursos e representações são formas de manifestação da 

linguagem e da consciência, tomar estas duas bases como ponto de partida se coloca como 

um caminho adequado. 

O ser humano é um ser social, e possuidor de linguagem e consciência – que por 

sua vez, também são social e historicamente constituídas (MARX e ENGELS, 2002). 

Este ser social se envolve em determinadas relações sociais produzidas por ele, que se 

desenvolvem e se multiplicam, formando associações que as reproduzem. As sociedades 

são associações que produzem e reproduzem as relações sociais, e são produzidas por 

elas. Entre inúmeros outros fenômenos produzidos pela sociedade, se encontra a 

linguagem. “A sociedade produz uma linguagem adequada a ela, com um léxico, uma 

semântica, uma gramática etc. que é específica e socialmente organizada” (VIANA, 2009, 

p. 12). 

Uma sociedade dividida em classes é marcada por relações sociais classistas, que 

incidem sobre todos os fenômenos sociais de determinada sociedade. A linguagem não 

está isenta desta influência, muito menos as palavras ou qualquer outra produção 

simbólica sobre o mundo. E estas relações de classe são envolvidas por lutas de classes, 

seja na esfera da produção material da vida, seja na das formas sociais. Neste sentido, é 
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possível afirmar que o signo das palavras é também uma arena da luta de classes 

(BAKHTIN, 2004). Ou seja, as palavras, como a linguagem, não são neutras, mas 

marcadas por conflitos sociais e lutas de classes. 

Enquanto a linguagem é um meio de expressão, o discurso é expressão (VIANA, 

2009). O discurso se manifesta através da linguagem, e a linguagem é portadora de 

diversos discursos. 

o discurso é moldado e restringido pela estrutura social no sentido mais amplo 

e em todos os níveis: pela classe e por outras relações sociais em um nível 

societário, pelas relações especificas em instituições particulares, como o 

direito ou a educação, por sistemas de classificação, por várias normas e 

convenções, tanto de natureza discursiva como não-discursiva, e assim por 

diante (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

Estes traços que marcam o discurso na sua origem se manifestam na aparência ou 

ocultado sob a aparência do discurso em sua externalização. Com isto, tem-se que o 

discurso age sobre a realidade que o produz. “O discurso é uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o 

mundo em significado” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). Esta ação do discurso, sua prática 

discursiva, pode ser utilizada tanto para reproduzir a sociedade quanto para transformá-

la. 

Um discurso é constituído de elementos internos e elementos externos.  

Os elementos internos são a parte do discurso que apresenta suas características 

próprias, as atribuições de significado que lhes são próprias, os elementos 

constituídos pelo próprio discurso. Os elementos externos são elementos 

auxiliares extraídos da linguagem existente (tradição, cultura popular, 

concepções filosóficas, políticas, religiosas, etc.) (VIANA, 2009, p. 14-15).  

Uma distinção importante ainda a ser realizada na teoria do discurso aqui apontada 

é que os elementos internos de um discurso em seu conjunto formam a sua estrutura, e os 

elementos externos de um discurso em seu conjunto formam sua conjuntura, e que a 

conjugação de ambos, estrutura e conjuntura, forma o contexto discursivo (VIANA, 

2009). Outra diferenciação entre estrutura e conjuntura é que, enquanto o primeiro é 

unissêmico, o segundo é polissêmico.  

Além de um contexto discursivo, o discurso possui também um contexto social e 

um contexto cultural – sendo que aquele é a determinação fundamental e este é a 
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determinação formal do discurso (VIANA, 2009), entre suas múltiplas determinações9 

(MARX, 2008) – que são aspectos importantes de serem observados no momento da 

análise do discurso. Estas características do discurso o definem e o separam de outras 

formas de manifestação da linguagem, sendo o discurso apenas uma forma de 

manifestação concreta e específica desta. Assim, o discurso também é perpassado por 

lutas de classes. 

É preciso considerar, para efeitos analíticos, que cada contexto de um discurso se 

encontra em alguma dimensão do mesmo. O contexto discursivo é o seu escrito, ou seja, 

o texto e a sua hierarquia de discursos relacionados (um processo jurídico com a 

jurisprudência, por exemplo, no caso do discurso jurídico). O contexto social se encontra 

no sobrescrito, isto é, o processo de produção do discurso. O contexto cultural se situa no 

subscrito, quem são os valores e representações presentes no discurso (VIANA, 2015a). 

A análise do escrito é uma análise textual, a análise do sobrescrito é uma análise 

contextual e a análise do subscrito é uma análise formal. A análise do discurso em sua 

totalidade significa considerar estes três aspectos. É preciso esclarecer que por análise 

textual ou pela dimensão do escrito do discurso não entendo apenas aquilo que está 

redigido em documento, mas sim aquilo que é dito, ou seja, o conteúdo do discurso, seja 

seu meio de manifestação a forma grafada, seja a forma verbalizada.  

Portanto, a análise textual ou do escrito é uma análise do conteúdo, a análise do 

subscrito é a análise formal e a análise do sobrescrito é a análise relacional. Existem 

diversas formas discursivas, que se multiplicam conforme o próprio desenvolvimento da 

divisão social do trabalho, tal como o discurso jurídico, o discurso legislativo, o discurso 

institucional, o discurso jornalístico, o discurso religioso etc. Este trabalho se volta para 

a realização da análise do discurso jurídico (Juizado e MPF), do discurso institucional 

(UFMG) e do discurso militante (estudantes). 

Entendo aqui que o discurso jurídico é parte do direito. “Por discurso jurídico 

entendemos o discurso dos agentes da esfera jurídica, ou seja, ligado às ideologias 

jurídicas” (VIANA, 2015a, p. 20). O discurso jurídico, tal como o discurso institucional, 

é eminentemente conservador, pois busca regularizar as relações sociais capitalistas, isto 

                                                           
9 O discurso é um concreto, e como concreto ele é “síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade do 

diverso” (MARX, 2008, p. 258) 
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é, torná-las regular – seja através da conservação irretocável dos aspectos essenciais da 

sociedade capitalista, seja através das mudanças de alguns aspectos secundários desta 

sociedade. Como veremos nos casos concretos analisados adiante, o caráter conservador 

dos discursos jurídico e institucional é uma tendência geral, que pode encontrar exceções, 

ainda que compartilhando de vários limites deste universo discursivo. 

O discurso jurídico é monopólio dos juristas. Os professores possuem o 

monopólio do discurso pedagógico, os médicos, do discurso sanitário, e assim por diante. 

O discurso institucional é monopólio dos burocratas. Por isto, outros indivíduos e grupos 

que compõem a estrutura institucional não falam em nome da instituição, mas tão somente 

seus burocratas. O discurso institucional é parte da instituição, sendo que os burocratas 

institucionais detêm o seu monopólio, e com isto, o poder de delegar este discurso a 

outrem. 

Em uma disputa judicial envolvendo a instituição, o burocrata pode delegar o 

discurso institucional, ou seja, o poder de falar em nome da instituição, para o setor 

jurídico da instituição que a representa juridicamente. Nesta situação, os juristas deste 

setor passam a produzir não somente o discurso jurídico, como também o discurso 

institucional, que são fundidos e se tornam o mesmo.  

É por isto que não há contradições de interesses entre a posição jurídica e a posição 

política de uma instituição em um dado processo de disputa judicial, pois aquela sempre 

se adéqua a esta. Isto quer dizer que não é a posição jurídica de uma instituição que 

determina sua posição política, mas ao contrário, a posição política de uma instituição 

determina a sua posição jurídica, e isto feito, uma passa a reforçar a outra. 

Vemos que o monopólio discursivo é uma questão de poder, o que é relativo à 

influência que determinado discurso possui. “Aqueles que possuem maior controle sobre 

mais discursos e sobre discursos mais influentes (e ainda sobre mais propriedades 

discursivas) são também aqueles, segundo essa definição, mais poderosos” (VAN DIJK, 

2008, p. 119). 

O discurso militante é parte de um movimento político, social ou de classe, e a 

depender das questões de classe (situação, perspectiva, relação, conjuntura, hegemonia 

etc.) que envolvem cada caso concreto pode ser uma formação discursiva relacionada ao 

poder ou não. Por exemplo, o discurso militante de um movimento social conservador, 

tal como o que reivindica uma pauta como o “Escola sem partido”, possui uma dinâmica 
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com o poder bastante distinta do discurso militante de um movimento social 

revolucionário, que venha a reivindicar o fim das prisões como estratégia de luta por outra 

sociedade. 

Sendo assim, a análise do discurso deve ter um olhar atento à questão do poder, 

entre outros aspectos. Van Dijk coloca que a “Análise Crítica do Discurso (ACD) é um 

tipo de investigação analítica discursiva que estuda principalmente o modo como o abuso 

de poder, a dominação e a desigualdade são representados, reproduzidos e combatidos 

por textos orais e escritos no contexto social e político” (VAN DIJK, 2008, p. 113). 

Considero que tanto a ACD quanto a Análise do Discurso (AD) devem levar em 

conta que “a linguagem é o lugar do conflito, de confronto ideológico, que deve ser 

analisada na sociedade já que os fatores de sua constituição são histórico-sociais” 

(GOMES e LOUZADA, 2009, p. 3). O termo “discurso” remete em sua etimologia a ideia 

de um percurso, de um curso em movimento. O discurso não é, desta maneira, “um 

conjunto de textos e sim uma prática constituída pela dispersão de textos” (GOMES e 

LOUZADA, 2009, p. 3). 

Porém, o discurso não pode ser tomado como uma mônada, mas como uma 

manifestação da linguagem existente em uma totalidade complexa, que é a formação 

discursiva. “A formação discursiva é aquilo que numa formação ideológica dada 

determina o que pode e deve ser dito” (GOMES e LOUZADA, 2009, p. 4). Determinadas 

formas ideológicas ou teóricas se materializam em determinadas formas discursivas. Uma 

formação discursiva envolve a observação do discurso como texto, que está inserido em 

uma prática discursiva, que por sua vez está inserido em uma prática social 

(FAIRCLOUGH, 2001). 

A constituição e o teor dos discursos podem ser compreendidos através da 

percepção dos interesses que se encontram na base de cada prática discursiva. Porém, não 

se trata dos interesses declarados pelo próprio discurso, que quanto mais próximo for a 

sua relação com o poder mais ilusório tende a ser estes interesses declarados. Trata-se, 

portanto, de desvelar quais são os interesses reais que se encontram, velados ou 

manifestos, no discurso, e observar como tal discurso é produzido de acordo com estes 

determinados interesses. Os conflitos de discursos revelam conflitos de interesses, que 

por sua vez podem significar conflitos de classe, entre outros conflitos sociais. 
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Um dos aspectos que compõe o discurso são as representações. A questão das 

representações remete para o modo como os indivíduos expressam idealmente as suas 

relações sociais. Marx assim colocou o modo como as representações de um indivíduo 

está para as suas relações sociais: 

As representações que estes indivíduos elaboram são representações a respeito 

de sua relação com a natureza, ou sobre suas múltiplas relações, ou a respeito 

de sua própria natureza. É evidente que, em todos estes casos, estas 

representações são a expressão consciente – real ou ilusória – de suas 

verdadeiras relações e atividades, de sua produção, de seu intercâmbio, de sua 

organização política e social. A suposição oposta é apenas possível quando se 

pressupõe fora do espírito de indivíduos reais, materialmente condicionados, 

um outro espírito à parte. Se a expressão consciente das relações reais destes 

indivíduos é ilusória, se em suas representações põem a realidade de cabeça 

pra baixo, isto é conseqüência de seu modo de atividade material limitado e 

das suas relações sociais limitadas que daí resultaram (MARX e ENGELS, 

2002, p. 36). 

Para o materialismo histórico-dialético, não se analisa uma ideia a partir do que 

ela diz de si mesma, nem o que o seu autor pensa de si mesmo. As ideias e representações 

são analisadas a partir de suas bases materiais, do conjunto de relações sociais em que 

tais ideias e representações emergiram, isto é, das vidas de seus portadores, produtores e 

reprodutores. Por esta razão, o método dialético procede com a desconfiança do mais 

trivial, na aparência singelo, examinando sobretudo aquilo que mais parece habitual, nada 

tomando como coisa natural10.  

Enquanto os discursos são manifestações da linguagem, ou seja, aquilo que é dito, 

as representações são expressões ideais a respeito de algo, ou seja, aquilo que é pensado. 

Um discurso pode utilizar diversas representações, através da articulação dos 

pensamentos de seu autor acerca de distintas questões. Assim, por exemplo, em um 

discurso sobre o direito à moradia digna, o autor pode manifestar parcialmente suas 

representações acerca do Estado, da política, da igualdade social, do capital imobiliário 

etc.  

Acontece que nem sempre o que um indivíduo afirma corresponde àquilo que ele 

pensa, o que pode ocorrer por diversas razões, como pressão moral, relação com o poder, 

                                                           
10 Referência ao poema “Nada é impossível de mudar” de Bertolt Brecht. 
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interesses pessoais etc. E mesmo quando um indivíduo externaliza aquilo que pensa, isto 

não quer dizer que a sua fala sobre a realidade seja a realidade, mas sim o modo como ele 

representa – ilusória ou verdadeiramente – a realidade. Por isto, é necessário sempre 

distinguir estas três dimensões: o discurso, a representação e a realidade. 

Mas, o desafio que se levanta é: como saber se aquilo que um indivíduo afirma 

corresponde àquilo que ele pensa? Para responder a isto, é necessário conhecer quais são 

as representações de um indivíduo sobre determinada questão. Investigar sobre as 

representações de um indivíduo envolve a utilização de técnicas de pesquisa, que serão 

abordadas no quarto capítulo, dedicado a análise dos discursos e representações. Por hora, 

é possível adiantar que estas técnicas procuram descobrir dois elementos que estão no 

núcleo das representações dos indivíduos: os valores e as convicções. 

 Se a chave para a compreensão dos discursos são os interesses, a chave para a 

compreensão das representações são as convicções e os valores. Assim, através de 

técnicas de pesquisa adequadas, é possível verificar entre as afirmações do interlocutor 

quais delas revelam os valores e convicções deste indivíduo, e quais outras afirmações se 

referem às opiniões e outros elementos superficiais que são ditos no sentido de ocultar 

quais são realmente as representações da pessoa com quem se dialoga. 

Ciente dos interesses, dos valores e das convicções de determinado indivíduo, é 

possível conhecer como foram produzidos e qual o teor real dos discursos e 

representações deste indivíduo. O pressuposto para esta descoberta é conhecer quais são 

as relações sociais – atuais e na história de vida – deste indivíduo, pois estas são a base 

material sobre a qual se eleva o seu universo mental, representacional e discursivo 

analisado. 
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CAPÍTULO 2: A CASA DO ESTUDANTE 

2.1 - Antecedentes e conjuntura da criação do MOFUCE 

2.1.1 - Para uma compreensão histórica do MOFUCE 

Não é possível discutir de forma concreta o processo judicial em foco neste 

trabalho, e os discursos a respeito do conflito expresso neste processo, sem antes 

conhecermos a longa história que possui o MOFUCE. Veremos que abordarmos a história 

do MOFUCE implica abordarmos outros aspectos que acompanham e se relacionam com 

esta história: a história do desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, da migração dos 

prédios da UFMG, do cenário brasileiro e da questão da moradia nos anos 1950, e do 

movimento estudantil desde as décadas de 1950 e 1960. 

Por isto, iniciarei o presente capítulo debatendo estes antecedentes e aspectos 

conjunturais do momento de criação do MOFUCE. Em seguida, será exposto o processo 

de gênese do MOFUCE, que demarca a primeira fase desta organização, decorrida entre 

os anos de 1959 e 1963. Após isto, verificaremos mais acuradamente o que ocorreu com 

o MOFUCE durante os 21 anos que marcaram o período da Ditadura Militar, em que esta 

entidade sofreu uma tripla dissolução e uma extinção forjada. 

A segunda fase do MOFUCE é marcada por sua retomada, que ambientava um 

contexto de eclosão da luta por moradia estudantil em Belo Horizonte, durante os anos 

1980, reduzindo intensidade até o final da década de 1990. Veremos na sequência como 

se deu a terceira fase do MOFUCE, a do seu refluxo, durante os anos 2000, e como se 

deu este período de “preâmbulo” da ação efetiva de petição do processo judicial da 

UFMG, alguns anos depois. 

Por fim, será exposta a quarta fase do MOFUCE, que compreende a consolidação 

da Associação Casa do Estudante de Minas Gerais (ACEMG), em 2012. Neste momento, 

tomaremos contato com a história recente do MOFUCE, observando suas novas 

mudanças, organização interna e articulações, que significam o desenvolvimento desta 

organização em uma associação regularmente estabelecida. Neste capítulo, portanto, não 

abordarei o processo judicial de autoria da UFMG contra a ACEMG, mas tão somente 

todos os quase 60 anos de história do MOFUCE até a sua configuração atual. 

O objetivo do presente capítulo é o de sistematizar e apresentar esta intensa 

história do MOFUCE, descortinando os períodos obscuros que esta organização foi 

submetida por aqueles que, de diversas formas, a perseguiram. Deste modo, pretendo 
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tornar sabida qual é a realidade sobre a história do MOFUCE que os discursos e 

representações das diferentes partes envolvidas no processo judicial intentam expor ou 

ocultar, reconstituir ou deformar. Sem o conhecimento da história e da realidade, não 

poderíamos proceder com a análise das representações e discursos, já que não teríamos a 

compreensão necessária da base material sobre a qual estas representações e discursos se 

debruçam. 

A reconstituição da história do MOFUCE, tal qual realizada neste capítulo, 

envolveu um volumoso trabalho em fontes historiográficas e jornalísticas, que foram 

cruzadas com depoimentos de ex-moradores e pesquisadores produzidos durante 

entrevistas e questionários concedidos a esta pesquisa. Neste sentido, entrevistei para este 

capítulo os ex-moradores do MOFUCE Edmar Machado e Cássio Andrade, e questionei, 

isto é, apliquei questionário a, João Batista, Fernando Arcanjo, John Justiniano e Eduardo 

Sorice. Foi também entrevistado o ex-aluno da UFMG Álvaro Zulu, e questionei o 

pesquisador Gabriel Amato. Estes interlocutores tiveram suas falas analisadas 

individualmente e foram citados nos momentos em que eu trato de aspectos que eles 

(interlocutores) abordaram e contribuíram originalmente com alguma informação 

adequada para o objetivo da narrativa. 

Do ponto de vista da documentação, fiz um trabalho de pesquisa consultando aos 

seguintes arquivos: Acervo online do jornal O Globo, acervo online do jornal Folha de 

São Paulo, Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, acervo online da Fundação 

Getúlio Vargas, e acervo da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central da 

UFMG. Além disso, consultei cinco arquivos institucionais: da Comissão da Verdade de 

Minas Gerais (COVEMG), do Projeto República (Departamento de História da UFMG, 

que conserva a documentação do Diretório Central dos Estudantes desta Universidade), 

da Assessoria Especial de Segurança e Informação da UFMG (AESI, órgão de controle 

da informação da Ditadura Militar nesta Universidade), do Coletivo Margarida Alves 

(advogados populares que atuaram em defesa da Casa do Estudante), e da Associação 

Casa do Estudante de Minas Gerais (ACEMG). 

 2.1.2 - O contexto urbano 

A) A formação urbana de Belo Horizonte 

A cidade de Belo Horizonte (BH) é uma das capitais mais recentes do Brasil, tendo 

pouco mais de um século de existência. Seu planejamento e construção tiveram forte 
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inspiração iluminista e tomaram como referências modelos urbanos semelhantes a 

cidades como Washington e Paris, que eram já desde aquele período (final do século 19) 

símbolos da modernidade urbanística. BH se tornou necessária a partir do momento em 

que a antiga capital mineira, Ouro Preto, foi sendo paulatinamente sobrecarregada até ser 

considerada incapaz de suportar a expansão urbana, política e econômica requisitada para 

a capital do estado. 

Com a passagem de forças produtivas para a região atual de Belo Horizonte, a 

nova capital foi construída a partir de um epicentro, que compreendia o interior da 

Avenida do Contorno. Nos bairros que compunham o núcleo desta grande avenida, o de 

Santo Agostinho concentrou, já em princípio do século 20, uma ampla quantidade de 

aparatos estatais, sobretudo legislativos e judiciários. A cidade fora planejada para abrigar 

a burguesia, a burocracia e a intelectualidade dentro de seu centro, sendo que os 

trabalhadores envolvidos em sua construção e aqueles outros que chegavam com o 

decorrer do tempo, viveriam nas margens. E no primeiro momento foi exatamente isto o 

que ocorreu, pois, a partir da construção da cidade, a burocracia, a intelectualidade e a 

burguesia passaram progressivamente a habitar as principais regiões no interior desta 

avenida – sobretudo a região Centro-Sul – enquanto que os trabalhadores foram 

consecutivamente deslocados para as margens da Contorno, e em seguida, para além dela, 

ampliando a formação urbana (e inicialmente não planejada) da cidade. 

Assim, os primeiros conjuntos habitacionais urbanos de BH surgem somente a 

partir dos anos 1940, com a criação de fundos de pensão ofertados às classes trabalhadoras 

(LOURENÇO, 2014). Os extratos mais pobres dos trabalhadores, bem como o 

lumpemproletariado, não foram contemplados por estas políticas, e passaram a contar 

com um formato de habitação precária nas nascentes periferias da cidade. É preciso 

lembrar que neste período não só Belo Horizonte era ainda uma cidade nova, como 

também o Brasil vivia o início de sua expansão industrial e urbana propriamente dita. “Na 

década de 40, quando apenas 31% da população brasileira eram urbanos, as cidades eram 

vistas como o lado moderno e avançado de um país predominantemente agrário e 

atrasado” (MARICATO, 2003, p. 78). 

A expansão industrial e urbana de Belo Horizonte conviveu com a expansão da 

marginalização dos trabalhadores que, oriundos do interior do estado, vinham para a nova 

capital trabalhar na construção da cidade ou buscar uma situação de vida mais adequada, 

e não eram integrados no núcleo planejado desta capital. Do outro lado, no centro belo-
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horizontino, alguns bairros passaram a receber uma estrutura desenvolvida de instituições 

e bens coletivos. Este foi o caso do bairro Santo Agostinho. Entre algumas das instalações 

que mais se destacam no bairro do Santo Agostinho se encontram o Colégio Santo 

Agostinho (que, inclusive, é o que deu nome ao bairro), fundado em 1934, a Praça Raul 

Soares (1936), o conjunto JK (1952), e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais – que 

inaugura o Palácio da Independência no ano de 1972 (AMAGOST, 2013).  

Muito diferente da imagem que carrega atualmente, o bairro do Santo Agostinho, 

no início do século 20, era rodeado por favelas, denominadas cafuas, que ocupavam um 

perímetro entre dois córregos locais, Leitão e Barroca. De 1925 a 1929 um conjunto de 

obras canalizaram estes córregos e promoveram um processo inicial de gentrificação, que 

deu origem à parte habitada dos bairros Barro Preto e Santo Agostinho. Após este 

momento, o Estado de Minas Gerais doou para a então Universidade de Minas Gerais 

(UMG), em 1929, diversos terrenos entre os bairros do Lourdes e Santo Agostinho, para 

que nesta região fosse construída a Cidade Universitária. Mais tarde, em fins da década 

de 1930, a região em torno do Parque Municipal (no bairro do Santa Efigênia, onde hoje 

fica o campus Saúde) também foi incorporada a este projeto. 

B) As unidades da UFMG 

As primeiras instituições de nível superior presentes no estado de Minas Gerais 

datam ainda do século 19 – Farmácia, Engenharia de Minas e Direito – todas em Ouro 

Preto. Em 1898 ocorre a transferência da Faculdade de Direito para a nova capital do 

estado, e até a década de 1910 se criam os cursos de Odontologia, Medicina e 

Engenharias. Estas várias Escolas e Faculdades separadas só vieram a ser unificadas no 

ano de 1927, quando se funda a Universidade de Minas Gerais (UMG), uma instituição 

de natureza privada que contava com subsídios do Estado (UFMG, s/d1). 

No momento seguinte, décadas de 1930 e 1940, ocorre a tentativa de implantar a 

Cidade Universitária da UMG na região dos bairros de Lourdes e Santo Agostinho, 

próximo a onde viviam parte das classes privilegiadas em BH já nesta época. No entanto, 

havia neste momento um cenário de hostilização ao governo do Estado Novo por parte 

da população11, incluindo intelectuais liberais e estudantes, e visando distanciar a 

concentração de pessoas deste grupo social de estudantes das imediações das instituições 

                                                           
11 O Manifesto dos Mineiros, de 1943, é um exemplar desta tendência de recusa ao Estado Novo. 
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governamentais, surgiu a ideia de deslocar tal grupo para longe do centro da cidade. A 

alegação do governo estadual era de que a localização original da Cidade Universitária 

representaria uma limitação ao crescimento posterior da Universidade, já que inserida em 

região urbana de ocupação expansiva. 

Deste modo, em 1942 a Universidade recebeu do governo estadual uma imensa 

área desapropriada que anteriormente havia sido a Fazenda Dalva, situada na região da 

Pampulha. Durante esta década, a Universidade incorpora ainda a Escola de Arquitetura, 

em 1944, e as Faculdades de Ciências Econômicas e de Filosofia, no ano de 1948. Em 

1949, a UMG é federalizada, tornando-se a instituição que em 1965 recebe o nome de 

Universidade Federal de Minas Gerais, mas apenas após 1988 ela passaria a ser uma 

“pessoa jurídica de direito público, mantida pela União, dotada de autonomia didático-

científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial” (UFMG, s/d2). 

A construção da Cidade Universitária da Pampulha se inicia a partir dos anos 

1950, e na década de 1960 a UFMG passou a negociar seus prédios pelo Centro-Sul da 

cidade, uma vez que veio a investir na transferência da maioria dos cursos para a então 

nova Cidade Universitária. O Instituto de Mecânica e a Reitoria foram os primeiros 

prédios construídos no local, além das novas instituições, como a Escola de Enfermagem, 

de Veterinária, de Música, Biblioteconomia, Belas Artes e Educação Física (UFMG, 

s/d2). Assim, em 1961 esta Universidade realizou diversos leilões dos lotes que possuía 

na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Também neste ano a UMG cedeu ao Estado 

mineiro o terreno para a construção da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no bairro 

Santo Agostinho. 

 2.1.3 - O contexto político 

A) O cenário brasileiro e a questão da moradia 

Os anos que compreendem os meados do século 20 no Brasil foram marcados por 

intensa agitação política e social. É possível dizer que a história moderna e consolidada 

do país, de um capitalismo urbano estabelecido, apesar de possuidor de um 

desenvolvimento retardatário, já estava colocada. Do ponto de vista político, as décadas 

de 1940 a 1960, no período entre golpes, são caracterizadas pela vigência do populismo, 

que se manifestou através dos mais diversos governos. 

O populismo era uma forma subordinada de integracionismo (VIANA, 2005), ou 

seja, era o modo como o Estado nos países de capitalismo subordinado se configurou na 
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tentativa de adaptar para a sua realidade as políticas estatais do Estado integracionista, 

também chamado de keynesiano e de Estado de bem estar social, do capitalismo avançado 

e imperialista da Europa Ocidental e Estados Unidos. O Estado integracionista, surgido 

no contexto da expansão da acumulação de capital no período do pós Segunda Guerra 

Mundial, ampliou os benefícios e direitos sociais, tentando integrar as classes 

trabalhadoras à ordem do capital, sobretudo pela via do consumo. 

Só que diferente de como foi na Europa ocidental, a integração das classes 

trabalhadoras no Estado populista brasileiro era débil, e por isto, apesar da criação e 

ampliação de direitos trabalhistas – como aqueles previstos na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), de 01 de maio de 1943 – as lutas das classes trabalhadoras e dos 

movimentos sociais não estagnaram, muito pelo contrário. Foi justamente sob o período 

populista dos anos 1950 e 1960 que a pauta da Reforma Urbana ganhou força, com a 

emergência de novos movimentos sociais urbanos.  

No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, houve mobilizações relevantes 

da sociedade civil pela inserção dessas camadas mais pobres no processo de 

modernização do país a partir da premissa de justiça social. Uma pauta de 

reformas do Estado e da sociedade foi reconhecida como necessária para que 

o Brasil se tornasse ‘moderno’. Ao lado da Reforma Agrária e de outras 

reformas de base, a Reforma Urbana foi uma causa levantada nesse período 

(LOURENÇO, 2014, p. 23) 

Essas lutas impunham uma dificuldade ao Estado, que além de conviver com a 

pressão dos movimentos dos trabalhadores e dos grupos sociais, ainda tinha a necessidade 

de aumentar a taxa de exploração da classe operária, pois com o avanço do capital 

transnacional ocorria o aumento da extração e transferência de mais valor para os países 

de capitalismo avançado (e é daí também que estes países conseguiram sustentar os custos 

de manutenção do seu Estado integracionista). As constantes greves de trabalhadores nos 

anos 1950 e 1960 eram respostas a este avanço do capital e deterioração de suas condições 

de vida. 

A população universitária brasileira, que era reduzida no início dos anos 1950, foi 

se expandindo ao longo de toda a década seguinte (GROPPO, 2008). Com esta expansão, 

os problemas relativos à vida estudantil foram potencializados e também expandidos. No 

caso de Minas Gerais, havia um fluxo crescente de estudantes que vinham do interior do 

estado para estudar em Belo Horizonte, de modo que a questão da moradia – que já era 
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um problema social amplo nas capitais brasileiras – se tornava uma preocupação para esta 

parcela de estudantes. 

A nível internacional, a discussão acerca da renovação do meio urbano adquiriu 

maior destaque a partir da Segunda Guerra Mundial, quando este debate foi utilizado 

diante da necessidade de reformulação das cidades, principalmente daquelas 

bombardeadas na Guerra. No caso brasileiro, a pauta da reforma urbana dialogava com a 

necessidade de remodelar a urbanização acelerada que o país estava vivendo nas décadas 

de 1950 e 60 (RIBEIRO e PONTUAL, 2009). O problema habitacional da falta de 

moradias, que já era uma realidade desde a inauguração das grandes cidades, tornava-se 

cada vez mais eminente. 

Neste período de expansão urbana e expansão universitária, houve um processo 

inicial de popularização do perfil do estudante de ensino superior. Esta nova composição 

de classe do público universitário incorporou, além de pautas consagradas pelas entidades 

estudantis no momento (como a própria Reforma Universitária), a questão da moradia 

estudantil para os estudantes pobres e oriundos de outras cidades. 

Situado neste contexto, o Projeto de construção da Cidade Universitária da UMG 

no campus da Pampulha já previa a construção de uma moradia universitária dentro do 

campus, a ser concluída ainda na década de 1960. Porém, este plano não tardou em ser 

interrompido: 

O primeiro prédio de Moradia começou a ser construído em 1959 e um 

apartamento completo foi montado e mobiliado, para tornar públicas as 

instalações projetadas. A falta de recursos financeiros interrompeu, porém, no 

início da década de 1960, a construção dessa primeira Moradia e, 

posteriormente, o projeto foi revisto e descartado. O documento UFMG – 

Implantação do campus/projeto 1971, elaborado pela Reitoria, explica a 

mudança de planos: ‘Chegou-se à conclusão de que, nas universidades 

inseridas em contextos urbanos, carece de sentido a ótica do campus auto-

suficiente, seja por razões de ordem econômica, seja por razões conceituais – 

o isolamento artificial da comunidade universitária da trama de interações 

urbanas’ (UFMG, 2007b)12. 

                                                           
12 Orlando Carvalho, reitor da UFMG entre 1961 e 1964, em entrevista sobre a moradia universitária 

afirmou que havia três problemas para a concretização deste projeto: “Primeiro, não havia, aqui, população 

universitária capaz de administrar o cotidiano dos alunos. Segundo, os alunos, na sua maioria, estudavam 

ainda no centro da cidade: havia o problema do transporte. E terceiro, o que fazer, naquela época, com essa 
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O recurso alegadamente insuficiente para concluir as obras da moradia 

universitária foi suficiente para dar outra destinação à edificação. “Os planos da UFMG 

para instalação de moradias estudantis foram abandonados no início da década de 60, 

quando foi paralisada a construção de um grande prédio no campus da Pampulha, 

posteriormente concluído, mas com outra destinação: virou “prefeitura” da UFMG” (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 1982).  

Este grande prédio que inicialmente seria uma moradia voltada para abrigar cerca 

de 1400 estudantes13 (ESTADO DE MINAS, 1995) se tornou a prefeitura da UFMG, que 

atualmente é a Unidade Administrativa II da Universidade. A luta dos estudantes pela 

moradia estudantil, porém, só se acirrou diante deste ato da Universidade, acompanhando 

uma crescente mobilização estudantil na década de 1960. 

B) O movimento estudantil 

No final dos anos 1950 a União Nacional dos Estudantes (UNE) se concentrou na 

defesa de uma Reforma Universitária, propondo uma “modernização” das universidades 

brasileiras. Como encontraram resistência mais fortemente por parte da burocracia 

universitária, foram buscar apoio nos partidos políticos e no Poder Legislativo, que 

tinham uma abertura para determinadas pautas populares. Assim, a UNE não só levou a 

demanda da Reforma Universitária para o cenário da política institucional, como também 

aderiu à questão das Reformas de Base que ficaram em evidência durante o governo de 

João Goulart (ALBUQUERQUE, 1977). 

Segundo Groppo (2006), três pressupostos das universidades passaram a ser 

questionados nesta época: a dicotomia entre alta cultura e cultura popular, a contraposição 

entre educação e trabalho, e a dicotomia entre teoria e prática. Estes três elementos 

representariam uma “crise da universidade”, que a Reforma Universitária proposta pelos 

estudantes buscava solucionar. Questionava-se com isto o caráter elitista da universidade 

e era proposta a sua “democratização”. 

No entanto, outras demandas ainda eram levantadas pelo movimento estudantil na 

época: 

                                                           
massa de estudantes sábado e domingo sem comida e com dificuldade de transporte? Então, a Moradia 

Universitária se transformou num problema de difícil solução” (RESENDE, 2005, p. 67). 
13 Segundo o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMG em 1995, Maurício Tavares, 

que também foi morador do MOFUCE (ESTADO DE MINAS, 1995). 
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o papel da universidade na sociedade brasileira, a busca da autonomia 

universitária, a estrutura organizacional das instituições universitárias, a 

cátedra como unidade básica da universidade, a insuficiência de recursos 

destinados ao ensino superior, o aumento de vagas nas instituições de ensino 

superior públicas e a consequente expansão de seus cursos (FÁVERO, 2007, 

p. 85) 

Do ponto de vista das ações estudantis, uma atividade considerada referência foi 

o I Seminário de Ensino, organizado pela UNE em 1957, onde a pauta da Reforma 

Universitária foi levantada. Outro tema de unidade do movimento estudantil foi a crítica 

ao projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que era considerado pelos 

estudantes como um projeto privatista (FÁVERO, 2007). O debate dos estudantes, 

portanto, não se restringia ao âmbito da estrutura e funcionamento das universidades, mas 

às próprias políticas de educação do país.  

Grande parte dos estudantes exigiam que a educação nacional fosse pública, 

gratuita e de qualidade. O desenvolvimentismo populista vigente na época influenciava o 

movimento estudantil a defender uma formação mais tecnicista, mas que fosse ao mesmo 

tempo preocupada com as questões políticas da sociedade. O movimento estudantil, para 

além das organizações estudantis, devido à sua capacidade de mobilização, tornou-se um 

movimento social forte (ALBUQUERQUE, 1977). 

Em maio de 1961 ocorre em Salvador o I Seminário Nacional de Reforma 

Universitária, com o tema “A participação do universitário no governo da universidade e 

a realidade social do universitário” (GROPPO, 2006). Em junho de 1962 é iniciada uma 

greve geral de estudantes no Brasil “que resultou na paralisação da maioria das 

universidades e a ocupação por três dias do Ministério da Educação (só encerrada com 

intervenção do exército). A greve, derrotada no final, durou dois meses e meio” 

(GROPPO, 2006, p. 66). 

As lutas estudantis impulsionavam outras lutas sociais, e as lutas sociais 

impulsionavam as lutas estudantis, o que possibilitava a articulação dos estudantes com 

os trabalhadores e outros movimentos rurais e urbanos. Os interesses gerais de grande 

parte das organizações do movimento estudantil oficial tiveram um momento de 

aproximação, com relação às questões ligadas à universidade, à educação nacional ou às 

reformas de base.  
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Isto não quer dizer que havia consensos ou homogeneidade de posições políticas, 

teóricas ou ideológicas, pois os mais diversos grupos ofereciam diferentes respostas para 

estas questões que eram interesses gerais. É possível destacar que a unidade geral se dava 

a partir de uma perspectiva reformista que ganhava força no conjunto da sociedade, e 

envolvia tanto setores progressistas, quanto revolucionários e mesmo conservadores. 

Havia, também, as alas revolucionárias e conservadoras antirreformistas, que eram 

críticas, de diferentes maneiras, à pauta das reformas sociais. 

Em Minas Gerais, “entre os anos de 1961 e 1968, o maior número de estudantes 

universitários da região metropolitana de Belo Horizonte estava matriculado na então 

Universidade de Minas Gerais (UMG), (...) e na Universidade Católica de Minas Gerais 

(UCMG)”14 (BERTOLINO, 2013, p. 57). Além das pautas que já tinham força no cenário 

do movimento estudantil nacional, Belo Horizonte abrigava mais intensamente uma 

movimentação de estudantes que reivindicam a moradia estudantil, mesmo descrentes da 

prometida construção da moradia universitária. 

2.2 - A primeira fase do MOFUCE: Gênese (1959-1963) 

O movimento estudantil possuía uma diversidade de pautas, que eram variáveis 

de acordo com sua adesão, sua localidade, com a época etc. A expansão das instituições 

universitárias e o processo de inserção dos partidos políticos, de todos os espectros 

ideológicos, no movimento estudantil, aprofundaram o processo de burocratização deste 

movimento. Com a burocratização crescente, formavam-se no movimento estudantil 

oficial novos burocratas, que acompanhavam esta tendência de crescimento burocrático. 

Um dos que se tornaria expoente dos mais destacados futuros burocratas, não só no meio 

estudantil como também no governamental, era o então estudante Newton Cardoso. 

Ainda como secundarista, Newton Cardoso foi presidente da União Colegial de 

Minas Gerais (UCMG), em 1958, e aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva 

do Exército (CPOR), ocasião em que presidiu o Grêmio General Sampaio, em 1959. 

Juntamente com outro estudante secundarista, Oswaldino Fernandes Pereira, compunha 

o Diretório Estudantil do Partido Republicano (PR)15 e logo se dedicou à militância pela 

moradia estudantil em Belo Horizonte. Cardoso e Fernandes não só eram adeptos da 

política institucional como também buscavam construir relações nela, e através da 

                                                           
14 Atual Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais. 
15 O Partido Republicano foi fundado em 1945 pelo ex-presidente do Brasil, Artur Bernardes, e foi extinto 

pelo Ato Institucional (AI) nº 2 da Ditadura Militar, em 27 de outubro de 1965. 
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aproximação com deputados estaduais começaram a esboçar a ideia de construção de uma 

Casa dos Estudantes gerida pelos próprios estudantes. 

Para realização de tal façanha, a UCMG presidida por Cardoso participou de uma 

articulação de entidades estudantis que tinham o mesmo objetivo de construção de uma 

Casa de Estudantes. Assim, no final da década de 50, as quatro principais organizações 

estudantis no âmbito estadual decidiram se unir no projeto de construção da Casa do 

Estudante. Foram elas: o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da então Universidade 

de Minas Gerais, a União Estadual dos Estudantes (UEE) de Minas Gerais, a União 

Colegial de Minas Gerais (UCMG) e a União de Estudantes Pré-Universitários (UEPU).  

Estas quatro entidades eram voltadas para a representação estudantil, e por isto, 

resolveram criar uma organização nova, que seria especificamente direcionada para a 

questão da moradia estudantil: o Movimento de Fundação da Casa do Estudante 

(MOFUCE). Em 01 de dezembro de 1959, o MOFUCE teve seu estatuto aprovado, onde 

foi colocado como seu objetivo existencial fundar a Casa do Estudante de Minas Gerais 

(MOFUCE, 1959). Dois dias depois, foi anunciado em Seção na Sala de Reuniões da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais a criação do MOFUCE e divulgado o seu 

Estatuto. O Conselho Fiscal do MOFUCE contava com três representantes de cada uma 

das quatro entidades que o compunha. 

O MOFUCE não tinha a pretensão de contar como seus participantes apenas as 

quatro entidades que lhe deu origem, mas previa a atuação de todos os estudantes de 

Minas Gerais nas suas reuniões e assembleias, ainda que os membros da sua Diretoria 

fossem indicados pelas entidades de origem e eleitos em assembleia. O jornal O Globo 

afirma que “o unânime apoio que a classe lhes deu, através de suas mais importantes 

organizações, mostra que os idealizadores da Casa do Estudante souberam interpretar um 

velho anseio dos estudantes mineiros” (O GLOBO, 1959, p. 15). 

Mobilizados neste interesse, promoveram uma campanha de arrecadação 

financeira entre os deputados mineiros para obtenção de recursos para a construção do 

lote da futura Casa do Estudante. Porém, a intenção dos mobilizadores era que o dinheiro 

para esta finalidade (construção da casa) viesse de parte da renda da Loteria Estadual, 
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conforme uma proposta apresentada pelo deputado Jorge Carone Filho16 à Assembleia 

Legislativa.  

O projeto do deputado previa a doação à Casa do Estudante de “um auxílio anual 

de três milhões de cruzeiros”, que levantaria um edifício de 12 andares (O GLOBO, 

1959), e que “Concluída a construção do prédio, essa verba passará a ser aplicada na 

manutenção do restaurante e dos leitos para estudantes” (O GLOBO, 1959, p. 15). Nesta 

mesma edição do jornal, era mencionado também que o Ministério da Educação e Cultura 

destinou um milhão de cruzeiros ao projeto de construção da Casa do Estudante. Outro 

jornal da época traz as mesmas informações quanto à fonte do recurso para construir a 

Casa, porém, aponta que ela “terá 10 pavimentos e será edificada em estilo moderno e 

funcional” (BINÔMIO, 1959, p. 7). 

Segundo Newton Cardoso, a ideia dos estudantes era a de que o prefeito de Belo 

Horizonte, Amintas Ferreira de Barros, cedesse um lote para esta iniciativa e que a verba 

arrecadada na campanha financeira fosse utilizada somente para a construção da Casa 

(DIÁRIO DA TARDE, 1959). Para conseguir isto, os estudantes fariam um abaixo 

assinado para entregar ao prefeito com tal reivindicação. A intenção inicialmente era de 

construir a Casa do Estudante de Minas Gerais nas proximidades do Parque Municipal. 

Eles esperavam ainda contar com o Ministério da Educação no suporte técnico para a 

construção da Casa. A exemplo do Calabouço no Rio de Janeiro, planejavam também 

instalar um restaurante na Casa do Estudante. 

No ano de 1960, Cardoso ingressa na Universidade de Minas Gerais, onde cursou 

– sem concluir – Sociologia, Política e Administração Pública. Neste ano, tornou-se 

membro da Diretoria do Diretório Central dos Estudantes da UFMG (FGV, s/d; 

CARDOSO, 2018). Em 23 de abril de 1961, foi publicado com 15 dias de antecedência 

no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais a convocação do leilão, a ser realizado no 

dia 08 de maio de 1961 pela então Universidade de Minas Gerais, do lote 10, na quadra 

                                                           
16 Carone Filho foi deputado estadual de Minas Gerais entre 1959 e 1963 e prefeito de Belo Horizonte entre 

1963 e 1965 pelo Partido Social Democrático (PSD). Segundo a autobiografia de Newton Cardoso, 

publicada em 2018, Carone teria feito esta proposta, em 1959, a favor da construção da Casa do Estudante 

visando a sua eleição para prefeito de Belo Horizonte em 1962. Carone então teria procurado Cardoso e 

dito “‘Newton, preciso do seu apoio. Sem os estudantes não ganharemos nada’”, ao que Cardoso respondeu 

positivamente, angariando o voto dos estudantes para Carone: “‘Colocamos faixas por toda a cidade 

chamando os estudantes para apoiar o Carone. Consegui motivar a juventude pela candidatura. Fomos 

vitoriosos’” (CARDOSO, 2018, p. 71). 
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19, na 12ª Seção Urbana de Belo Horizonte, entre outros terrenos nesta região. Este 

endereço se refere à Rua Ouro Preto, 1421, Santo Agostinho. O valor mínimo pedido para 

arrematar o lote era o de Cr$ 3.800.000,00 (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, 1961). 

O MOFUCE, que estava há dois anos angariando recursos para comprar o lote 

onde seria construída a Casa do Estudante, aproveitou a realização deste leilão, e na 

referida data do mesmo, 08/05/61, comprou pelo valor de Cr$ 3.820,0017, e mais Cr$ 

300,00 de taxa (PROJETO RONDON, 1973), o terreno que era vendido pela UMG. 

Segundo Newton Cardoso informa em sua autobiografia, “em uma articulação com o ex-

governador de Minas e ministro da Educação Clóvis Salgado (...), conseguiu a liberação 

de uma verba de Cr$ 500 mil. Com o dinheiro, Newton Cardoso entrou no leilão feito 

pela UFMG para arrematar lotes que seriam colocados à venda” (CARDOSO, 2018, p. 

69). 

Ou seja, há uma diferença de Cr$ 496.180,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, 

cento e oitenta cruzeiros)18 que não se sabe aonde foi parar, sem contar os demais recursos 

recebidos pelo MOFUCE de origem da Lotérica Estadual (3 milhões de cruzeiros) e do 

Ministério da Educação e Cultura (um milhão de cruzeiros). Apesar deste grande saldo 

financeiro positivo, Cardoso alega – muito em função de tentar espantar as denúncias de 

que ele teria iniciado sua carreira de político aí, desviando o dinheiro do MOFUCE para 

financiar suas futuras campanhas eleitorais – que “a compra da área limpou a conta do 

Mofuce” (CARDOSO, 2018, p. 69). 

É possível que parte deste dinheiro tenha sido utilizado na construção ulterior do 

prédio da Casa do Estudante, apesar do projeto arquitetônico ter saído de graça – já que 

o professor de arquitetura Hélio Ferreira da Costa assim o fez a pedido de Newton 

Cardoso (CARDOSO, 2018) – e do MOFUCE ter recebido um recurso – talvez em mais 

de um momento – da renda mensal das Lotéricas, conforme o projeto do deputado Jorge 

Carone (O GLOBO, 1959; DIÁRIO DA TARDE, 1959; CARDOSO, 2018). No entanto, 

o cálculo de receitas e despesas ainda permanece mal esclarecido, e como não há registro 

de quaisquer comprovantes ou recibos, ou de realização de uma auditoria nestas contas, 

                                                           
17 A única fonte documental encontrada que menciona o valor pago pelo MOFUCE no leilão da UMG 

(PROJETO RONDON, 1973) fornece este número. Não foi possível descobrir se se trata de um erro de 

digitação, onde os três últimos zeros não foram colocados, ou se realmente o MOFUCE conseguiu pagar 

este valor, muito abaixo do que fora anunciado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
18 Considerando o valor informado pelo documento do Projeto Rondon (1973).  
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a possibilidade de boa parte deste montante de dinheiro ter sido extraviada não pode ser 

descartada. 

Ao que parece, o lote foi comprado sem uma estrutura de prédio construída, e 

coube aos próprios estudantes gerirem a edificação do prédio que se tornaria a Casa do 

Estudante. Em 1962, Newton Cardoso já se envolvia mais à fundo na política 

institucional, atuando como oficial-de-gabinete do Prefeito de Belo Horizonte, Amintas 

de Barros (FGV, s/d). 

2.3 - As dissoluções do MOFUCE (1964-1984) 

2.3.1 - A dissolução prática e a dissolução legal (1964-1970) 

A gestão da primeira Diretoria do MOFUCE, que possuía Newton Cardoso na 

presidência, apesar de iniciada em 1959 e com previsão estatutária de um ano de duração, 

permanece até 1963, quando é eleita, no dia 14 de outubro, a nova – e tragicamente última 

– diretoria do MOFUCE. Sob a presidência do estudante Otacílio Gonçalves Tomé, os 

desafios de concluir as obras de construção da Casa do Estudante ainda estavam 

colocados, e demandavam mais um bom tempo de trabalho. A renovação da diretoria do 

MOFUCE, porém, representava o não monopólio da direção desta entidade, uma 

tendência que sempre se apresenta em organizações do movimento estudantil oficial. 

Não apenas o MOFUCE era uma resposta à situação política e social de seu 

contexto, como também os acontecimentos neste contexto influenciavam diretamente a 

organização dos estudantes. Com a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e assunção de 

João Goulart, então vice-presidente, à presidência da República, o cenário político já 

conturbado que vivia o Brasil se acentuou ainda mais. O desagrado de parte da burocracia 

governamental, estatutária e militar e da burguesia com a ascensão de Jango, somado às 

dificuldades de acumulação de capital da época, ao acirramento das lutas de classes e à 

produção ideológica estadunidense de caráter anticomunista (que associava o governo de 

Jango como uma espécie de parceiro de Cuba e da União Soviética), levaram às condições 

adequadas à constituição do golpe militar de 01 de abril de 1964. 

Minas Gerais teve papel significativo na conspiração do golpe, tanto por 

influência do então governador José de Magalhães Pinto (um influente banqueiro e um 

dos que assinaram o AI-5), quanto pelos generais do exército Olímpio Mourão Filho, 

comandante da 4ª Região Militar em Juiz de Fora (de onde saíram as primeiras tropas 

golpistas), e Carlos Luiz Guedes, da 4ª Região Militar em Belo Horizonte, sendo estes 
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alguns dos principais articuladores do golpe. No dia seguinte ao do início do golpe, várias 

cidades cariocas já haviam sido tomadas, e com a fuga de Jango do Rio, e em seguida de 

Brasília, os militares assumiram o poder, dando início a uma ditadura que duraria por 21 

anos.  

Entre as várias instituições civis que apoiaram o Golpe Militar, se encontrava o 

jornal A Folha do Norte, que divulgava os ideais do Partido Republicano. Neste veículo, 

foram publicadas diversas notícias saudando a “revolução de 1964” (FONTES e ALVES, 

2013). Há, inclusive, citações de que Newton Cardoso – apesar de, após a dissolução do 

PR pelo AI-2, ter disputado eleições pelo MDB, que representava a oposição controlada 

à Ditadura – teria apoiado no município de Contagem o movimento dos militares para 

deflagrar o Golpe (FGV, s/d), o que condiria com esta posição do PR. Como se verá mais 

a frente, Newton Cardoso fazia parte da fração de defensores da ditadura militar que tinha 

apoiado Jânio Quadros e se oposto ao governo de João Goulart. 

A última gestão democraticamente eleita para a Diretoria do MOFUCE antes do 

Golpe Militar, iniciada em 14 de outubro de 1963 e com mandato previsto até 1965, durou 

apenas seis meses, período que precedeu a intervenção militar. Apenas duas semanas após 

concretizar o golpe, o MOFUCE já foi drasticamente atingido por este novo regime, 

naquela que seria apenas a primeira de uma longa história de golpes que o Movimento de 

Fundação da Casa do Estudante sofreria. 

No dia 14 de abril de 1964, o General Carlos Luiz Guedes publicou o Ofício 

Circular nº 94, que anuncia o que segue: 

1. Como imperativo do Movimento Revolucionário em curso, há necessidade 

de renovação total nos Diretórios Acadêmicos, a fim de que seus Associados 

possam decidir democraticamente sobre o destino de suas Agremiações. Tendo 

em vista a infiltração comunista constatada nas mesmas, ficam, a partir deste 

momento, dissolvidas tôdas as diretorias de Diretórios Acadêmicos das 

Escolas Superiores do Estado de Minas Gerais, da União Colegial de Minas 

Gerais e suas filiadas (MINISTÉRIO DA GUERRA, 1964). 

Este Ofício também ordenava a realização de novas eleições nas organizações 

estudantis remanescentes, e qualquer candidatura deveria passar por exame prévio de uma 

Comissão de Investigações dos militares (MINISTÉRIO DA GUERRA, 1964). 

Afirmava-se ainda que “4. Nas condições do nº 1 do presente ofício, ficam também 

destituídas as Diretorias dos Diretórios Centrais de Estudantes e da União Estadual de 
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Estudantes, bem como seus órgãos subordinados (...)” (MINISTÉRIO DA GUERRA, 

1964). 

O General Carlos Luiz Guedes designou o estudante da Faculdade de Direito, 

Élcio Spínola e Castro como coordenador do processo de novas eleições nestas 

organizações estudantis. Este documento representou o fim do percurso autônomo que 

traçava o MOFUCE. Otacílio Gonçalves Tomé comenta que deixou o MOFUCE nesta 

época “por motivos alheios à sua vontade” (IEE, 1975b). Ele conta ainda, em relatório de 

24 de agosto de 1983, que a sede do MOFUCE teria sido lacrada após a Ofício Circular 

nº 94 ter dissolvido a Diretoria do MOFUCE (LOUREIRO, 1983). 

Exatamente um mês depois, em 14 de maio, uma diretoria-interventora do 

MOFUCE foi constituída, com a presidência de Newton Cardoso, para terminar o 

mandato daquela diretoria destituída, em processo conduzido por Élcio Spínola e Castro. 

À esta época, Cardoso era aluno da Faculdade de Direito da Universidade Católica de 

Minas Gerais, e no ano em que concluiu este curso, em 1966, candidatou-se a deputado 

estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ficando com a segunda 

suplência do partido (FGV, s/d). 

O MOFUCE já não possuía mais existência prática, assim como todas as demais 

entidades estudantis da época que tiveram suas diretorias arbitrariamente destituídas e 

diretorias-interventoras tuteladas instaladas. Só que no caso do MOFUCE, diferente de 

como orientava o Ofício Circular, sequer houve eleição controlada, apenas um processo 

de enxerto da nova diretoria pelo regime, que colocou justamente alguém que era 

simpático aos militares: Newton Cardoso. 

A primeira legislação a nível federal da Ditadura Militar voltada para os 

estudantes e suas entidades foi a lei nº 4.464, de 9 de novembro de 1964, que ficou mais 

conhecida como Lei Suplicy de Lacerda, uma homenagem ao Ministro da Educação que 

a promoveu. Esta Lei anulou o Decreto nº 37.613, de 19 de julho de 1956, que impedia a 

ingerência das instituições educacionais sobre as organizações estudantis. Em suma, a Lei 

Suplicy 

tinha o objetivo de colocar um fim na autonomia das entidades representativas 

dos estudantes, subordinando-as às instituições ou órgãos de ensino superior 

conforme a esfera de vinculação, e, por outro lado, criminalizava a relação dos 

órgãos de representação estudantil com os partidos políticos, assim como as 

mobilizações estudantis que ocorressem em horário de aula. Na prática esses 
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objetivos tinham como pretensão restringir a atuação dos estudantes tão 

somente a ações recreativas (CRUZ, 2011, p. 977) 

Esta legislação representou mais um ataque às organizações do movimento 

estudantil, mas pouco efeito surtiu no MOFUCE, que já havia sido contido pela ditadura. 

No entanto, diante da reação de luta e resistência dos estudantes frente a esta Lei, que 

acompanhou uma onda crescente de mobilizações estudantis entre os anos de 1964 e 

1968, se fez necessário para o regime militar a adoção de medidas ainda mais repressivas 

para o movimento estudantil. A principal destas medidas foi então publicada em 28 de 

fevereiro de 1967: o Decreto-Lei 228. 

Cada Ato Institucional era uma resposta da Ditadura a um determinado problema 

grave que ela passava. Diante da intensificação da luta estudantil deste período, em 6 de 

dezembro de 1966 foi aprovado o AI-4, que apresentava um projeto de Constituição pelo 

presidente da República, o Marechal Castelo Branco. Com base em um dispositivo deste 

Ato, foi deliberado diretamente pelo presidente o Decreto-Lei 228/67, que “Reformula a 

organização da representação estudantil e dá outras providências” (BRASIL, 1967). 

O Decreto-Lei 228, também conhecido como Decreto Aragão, radicalizava a Lei 

Suplicy não só ao normatizar toda a existência restritiva que os DCE’s e DA’s passariam 

a adquirir, como principalmente por extinguir todas as demais organizações estudantis 

em nível estadual e transferir seus patrimônios à universidade federal do respectivo 

estado, conforme se vê em seu artigo 20: 

Art. 20. Ficam extintos os órgãos estudantis do âmbito estadual, ainda que 

organizados como entidades de direito privado.  

Parágrafo único. O Ministério Público Federal promoverá a dissolução das 

entidades e o patrimônio dos referidos órgãos será incorporado à Universidade 

federal do Estado respectivo, para utilização pelo D.C.E (BRASIL, 1967). 

Com esta medida, não só o MOFUCE foi extinto – apesar de já não subsistir desde 

1964 – como também o foram a UEE, a UCMG e a UEPU, sobrando apenas o DCE da 

UFMG como remanescente dos fundadores deste Movimento. Porém, como cabia ao 

MPF levar a cabo a dissolução dessas entidades, a diretoria-interventora do MOFUCE 

continuou agindo como se não tivesse ocorrido (e, de fato, parece que realmente nada 

ocorria com o imóvel do MOFUCE desde 1964).  
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Segundo o jornal carioca Correio da Manhã, o Conselho Fiscal do MOFUCE 

estaria entrando em um acordo com a diretoria-interventora desta entidade sobre a 

necessidade de realização de uma nova eleição para a Diretoria, ainda em 1967. 

Desde o ano de 1964, quando sua diretoria foi destituída, vem o MOFUCE 

lutando com grandes dificuldades e a própria diretoria-interventora acha que é 

hora de eleição visando a dinamizar aquele órgão, sendo pretensão dos 

estudantes concluir até junho de 67 a Casa do Estudante, prédio de três andares 

e que já tem suas paredes levantadas no bairro de Santo Agostinho (CORREIO 

DA MANHÃ, 1967) 

Diante deste quadro, percebe-se que as obras da Casa do Estudante ainda não 

haviam sido concluídas, e a expectativa era de que o prédio possuísse apenas três andares. 

Em que pese a radicalização da luta estudantil e da juventude de modo geral neste período 

– que vai alcançar o clímax em 1968, o ano interminável – o MOFUCE estava liquidado, 

pois sob o comando de Newton Cardoso nenhuma reação negativa aos militares era 

desejável. Assim, a entidade permaneceu em total esvaziamento. 

2.3.2 - A extinção forjada (1971-1973) 

Foi então em 31 de agosto de 1971 que Newton Cardoso se manifestou 

novamente, dessa vez colocando em prática nada mais, nada menos do que a extinção do 

MOFUCE. Em ata de uma suposta assembleia da diretoria-interventora do MOFUCE, foi 

decido a extinção da entidade por seus dirigentes, a criação de uma organização 

denominada Instituto Educacional de Ensino (IEE) como suposta sucessora do 

MOFUCE, e a transferência do patrimônio desta entidade para aquela. Como o estatuto 

do IEE já havia sido concluído em 20 de agosto deste ano (IEE, 1971), ou seja, 11 dias 

antes da assembleia, é possível perceber que a reunião de extinção do MOFUCE e 

transferência de seu patrimônio para uma nova entidade foi uma cerimônia para confirmar 

um plano premeditado. 

Segundo Newton Cardoso, em depoimento registrado na Ata de extinção do 

MOFUCE, “a extinção do MOFUCE era conveniente porque a verba que destinava ao 

movimento já havia acabado” (MOFUCE, 1971). Weber Americano, que era secretário 

da entidade, afirmou que “a extinção do MOFUCE era um fato histórico, pois que a partir 

deste momento [ele poderia] ser substituído por um Instituto de real valor, capaz de seguir 

o mesmo caminho iluminado e honrado que seguia o MOFUCE” (MOFUCE, 1971). 

Weber Americano propôs ainda que fosse feita uma placa de bronze com o nome do 

“idealizador e realizador” do MOFUCE, Newton Cardoso, o que foi aceito por 
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unanimidade. A “unanimidade” em questão se tratava apenas de Cardoso e Americano, 

os dois únicos presentes nesta reunião e que assinaram a ata. 

O argumento destes dois era que a Casa do Estudante havia sido concluída, e, 

logo, o MOFUCE teria cumprido sua razão de existência, sendo sucedido pelo IEE. Se 

realmente a Casa tivesse sido concluída, nenhum estudante morava nela. Tão pouco o 

IEE tinha qualquer relação com moradia estudantil, sendo definido por seu estatuto como 

uma instituição alegadamente cultural e de oferta de cursos (IEE, 1971). É possível 

perceber, através de vários artigos de seu estatuto, que a intenção do IEE era dispor do 

imóvel para aluguel ou concessão a outras instituições, tornando-o um espaço comercial, 

absolutamente sem qualquer vínculo com a questão da moradia. Se o MOFUCE 

realmente tivesse concluído a Casa do Estudante, o IEE teria aí acabado com ela, 

transformando-a em local de comércio.  

Um detalhe importante é que no ano seguinte, em novembro de 1972, Newton 

Cardoso foi eleito pelo MDB a prefeito do município de Contagem, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, com 70% dos votos (FGV, s/d), alcançando o primeiro 

dos vários cargos de burocrata governamental que conseguiria pela frente. Empossado 

em janeiro de 1973, Cardoso representava a imagem do populismo conservador em um 

município que durante muito tempo havia sido dominado por oligarquias. 

Apenas dois anos após sua criação, em 04 de julho de 1973, o IEE assinou um 

Termo de Compromisso em que doava o imóvel da Casa do Estudante para o Projeto 

Rondon (PROJETO RONDON, 1973). O IEE futuramente defenderia esta medida 

afirmando que 

O ‘MOFUCE’ tinha por exclusiva finalidade, de seu nascimento e morte, a 

construção da ‘Casa do Estudante’. (...) Isto foi feito. É a finalidade. Ninguém 

melhor do que o ‘Projeto Rondon’, por sua definição e finalidades, dará destino 

brilhante à ‘Casa do Estudante’. Com o ‘Projeto Rondon’ ela é a ‘Casa do 

Estudante’ (IEE, 1975b, p. 2). 

E complementa dizendo que “Com o ‘Projeto Rondon’, a ‘Casa do Estudante’ 

permanece na intimidade de suas origens” (IEE, 1975b, p. 3) e “A ‘Casa do Estudante’ 

passou a servir aos estudantes do ‘Projeto Rondon’” (IEE, 1975b, p. 4). Apesar desta 

colocação, Newton Cardoso sabia que a Casa do Estudante não teve a sua construção 

finalizada, como mencionava o jornal Correio da Manhã (1967) e como reconhecia o 

próprio termo de doação do IEE ao Projeto Rondon, ao afirmar: “4 – O PROJETO 
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RONDON obriga-se a concluir as obras necessárias ao funcionamento das duas entidades 

[o Projeto Rondon e o IEE]” (PROJETO RONDON, 1973). 

Mas, afinal, o que era o Projeto Rondon? 

Segundo Rodrigo Motta, “Desde 1965 o movimento estudantil havia voltado às 

ruas. Contudo, durante 1966, o ativismo aumentara e prometia se intensificar no ano 

seguinte” (MOTTA, 2014, p. 90). Neste sentido, o Projeto Rondon foi criado no final de 

1966 no Seminário de Educação e Segurança Nacional, que aconteceu na Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme) e reuniu professores e militares para 

pensar maneiras de aproximar os militares do universo estudantil-educacional (MOTTA, 

2014). As intervenções militares nas universidades estavam alinhadas a um projeto 

político estatal de combate à “ameaça comunista” (um espantalho para reprimir qualquer 

força dissidente) e de instauração de uma “modernização autoritária” (MOTTA, 2014) 

das universidades brasileiras. 

O lema do Projeto Rondon era “Integrar para não entregar”. Com isto, “Os 

objetivos propalados pelos organizadores do Rondon eram atender às populações carentes 

e levar os jovens a conhecer de perto os problemas das fronteiras e das áreas carentes do 

interior do país. Eles negavam peremptoriamente qualquer intenção política” (MOTTA, 

2014, p. 92). “O interior do país era, neste sentido, entendido ao mesmo tempo como 

fonte de brasilidade e como um espaço “vazio” de nacionalidade que deveria ser 

“conquistado” pelos universitários” (AMATO, 2015, p. 12). 

Através do discurso da suposta neutralidade política, o Projeto Rondon tentava 

fazer com que os estudantes o vissem apenas como um projeto cívico e assistencial. Os 

dirigentes do Projeto Rondon afirmavam que o mesmo havia nascido nas universidades, 

e não nos quartéis. Os valores nacionalistas (que, de certo modo, eram comuns tanto aos 

militares quanto à parte da esquerda da época contrária à influência do imperialismo 

estadunidense) alinhados a possibilidade de promover ações assistenciais e de carência a 

lugares distantes e em comunidades pobres, atraíam milhares de jovens universitários 

para as “missões” do Projeto Rondon. 

No entanto, atrás desse discurso oficial do Rondon, encontrava-se a real intenção 

deste programa: 

O objetivo principal do Projeto Rondon era desmobilizar o radicalismo dos 

estudantes, atraindo alguns líderes para os valores do regime militar. A 
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intenção era oferecer ao Estado outra alternativa além da repressão aos 

estudantes: um projeto que atraísse os jovens, apelando para o idealismo e o 

patriotismo, em benefício das metas nacionalistas dos militares (MOTTA, 

2014, p. 87-88). 

No fundo, tratava-se também de um programa “para reduzir o potencial de 

recrutamento de quadros de esquerda entre os jovens, [já que] era útil criar mecanismos 

de integração e participação, dando oportunidade aos estudantes de canalizar sua energia 

em projetos consentâneos com os valores do regime” (MOTTA, 2014, p. 88). O Projeto 

Rondon buscava ampliar a credibilidade do Exército diante da população estudantil, 

atuando tanto como uma espécie de repressão preventiva, quanto como uma forma de 

cooptação (a caridade e o assistencialismo, no mais das vezes, são meios direcionados a 

um fim de cooptação).  

Com o Projeto Rondon, “as políticas desenhadas para enfrentar o desafio 

estudantil variaram entre a pura repressão e tentativas de cooptação ou acomodação” 

(MOTTA, 2014, p. 88). A ditadura, nestes princípios da década de 1970, vivia seu 

momento de maior brutalidade e repressão. O Projeto Rondon é um dos casos que 

evidencia que não houve somente resistência por parte dos estudantes à Ditadura, mas 

uma série de reações distintas, como adesão, acomodação e apatia (AMATO, 2015). No 

caso de Minas Gerais, havia uma Coordenação Estadual deste projeto, que foi quem 

firmou o acordo de receber o imóvel da Casa do Estudante através da doação do IEE.  

O Projeto Rondon teve a posse do imóvel da Casa do Estudante durante oito anos, 

quando a repassou adiante em 1981. Durante este período, não é conhecido ao certo e 

mais a fundo que tipo de atividades ocorreram no imóvel. Gabriel Amato, que em sua 

dissertação de mestrado analisou uma ampla documentação sobre o Projeto Rondon, em 

questionário concedido para o presente trabalho afirma que encontrou algumas 

reportagens rotineiras que mencionavam o prédio da Rua Ouro Preto, 1421, Santo 

Agostinho, no período de posse do Rondon: 

Algumas anunciavam que os estudantes interessados em participar do Rondon 

deveriam ir até o prédio fazer as suas inscrições; outras, descreviam o 

treinamento dos estudantes selecionados, que era realizado pela coordenação 

do Rondon em sua sede; outras, ainda, informavam que o prédio da r. Ouro 

Preto era o local onde os pais dos estudantes iam buscar informações sobre eles 

(em geral, transmitidas por radioamadores) ou levar cartas que seriam 

entregues aos estudantes (GABRIEL AMATO, 2018). 
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O imóvel da Casa do Estudante teria então servido como uma sede administrativa 

na capital mineira da Coordenação Estadual do Projeto Rondon em Minas Gerais19. As 

universidades em Belo Horizonte que mais participavam do Projeto Rondon eram a 

UFMG e a PUC. “A UFMG, como outras universidades, participou ativamente do Projeto 

Rondon, enviando estudantes para diversas operações e mantendo um campus avançado 

do programa em Barreiras, interior da Bahia, nos anos 1970” (GABRIEL AMATO, 

2018). 

O Projeto Rondon dos anos 1970 em Belo Horizonte ainda hoje permanece um 

tema obscurecido, e inviável para a realização de pesquisas documentais. Amato aponta 

uma hipótese que explicaria como isso se deu: 

é possível que os bens da coordenação local tenham sido enviados a Brasília, 

para sede da Fundação Projeto Rondon, em 1981. O PRo era parte do 

Ministério do Interior durante a ditadura, assim como a Fundação Nacional do 

Índio. No processo de reestruturação do Estado brasileiro nos anos 1980, o 

acervo do programa de extensão acabou ficando sob as guardas do 

SEDOC/COGESC/CGGE da FUNAI. São 15.000 caixas, guardando cerca de 

24 km lineares de documentação sem nenhum trabalho de tratamento 

arquivístico. Entre 2012 e 2016, tentei acessar essa documentação de várias 

formas, inclusive via Lei de Acesso à Informação e CGU. No mesmo período, 

fiquei sabendo de um esforço conjunto da Associação Nacional dos 

Rondonistas e do Arquivo Nacional de Brasília para tratar a documentação e 

disponibiliza-la para pesquisadores. Nenhuma tentativa, minha ou dos órgãos 

citados, foi bem-sucedida, até onde sei. Enfim, é provável que a documentação 

do PRo produzida em Minas Gerais esteja nesse acervo, ainda indisponível 

para pesquisa (GABRIEL AMATO, 2018) 

Uma última observação que se faz importante sobre o Projeto Rondon, para os 

interesses deste trabalho, é que em todas as universidades e municípios que tiveram forte 

contestação dos estudantes ao Rondon – no final dos anos 1970, quando este programa já 

estava em fase final20 – a documentação da seção local do Rondon não se encontra 

                                                           
19 Amato comenta que antes de 1973 o Projeto Rondon não tinha uma sede em BH, e suas atividades 

costumavam ocorrer em prédios da UFMG, especialmente na Escola de Engenharia (GABRIEL AMATO, 

2018). 
20 O Projeto Rondon foi oficialmente extinto em 1989, porém, a pedido da UNE, foi relançado pelo então 

presidente Lula em 2003. Amato assim comenta a questão: “Na cerimônia que recriou o Rondon, realizada 

na cidade de Tabatinga, Amazonas, em 2003, estavam presentes, lado a lado, militares envolvidos com a 

ditadura, o ex-presidente Lula, que foi preso por essa mesma ditadura, e militantes da UNE pertencentes à 

corrente UJS, ligado ao PCdoB. A situação é mesmo paradoxal e indica a força do imaginário nacionalista 

que está na base do programa de extensão, ontem como hoje. O mais interessante é que, em 2003, apenas 
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atualmente na Universidade do respectivo município, tendo sido provavelmente enviada 

para Brasília, como especula Amato. Já onde não houve forte contestação ao Rondon, a 

sua documentação permanece conservada no próprio município ou Universidade. 

Logo, a questão que se levanta é: por que o IEE teria feito esta doação do imóvel 

da Casa do Estudante para o Projeto Rondon? Em que pese não ser possível confirmar 

categoricamente, duas razões despontam como explicações prováveis para este feito. A 

primeira é a relação de proximidade que Newton Cardoso tinha com os militares, o que 

se vê não só por ele ter estudado em uma escola militar, como também por ter sido um 

apoiador do Golpe de 1964 (FGV, s/d; AMATO, 2015)21, mas principalmente por ter sido 

posto como presidente do MOFUCE na intervenção que o General Carlos Luiz Guedes 

realizou nesta entidade em abril de 1964. O fato do Projeto Rondon representar uma 

espécie de “militarismo para universitário” somente facilitou para o IEE utilizar o 

subterfúgio de que seu trabalho seria continuado por aquela organização, justificando a 

doação do patrimônio. 

A segunda razão é a ascensão de classe de Newton Cardoso, que já havia 

abandonado a condição estudantil, e de burocrata informal como dirigente estudantil se 

tornou um burocrata partidário e governamental. Cardoso havia disputado eleições 

parlamentares desde a década de 1960, e havia sido eleito prefeito de Contagem, 

assumindo este cargo em janeiro de 1973. Para ele, o imóvel da Casa do Estudante 

representava um imbróglio jurídico devido ao Decreto Aragão, e na medida em que tinha 

sua participação estudantil esvaziada desde o Golpe a manutenção desta Casa não 

representava mais – para Newton Cardoso – nenhuma possibilidade de aquisição de 

capital político. 

Sendo assim, era mais estratégico para Cardoso retribuir aos militares o benefício 

recebido quando foi colocado como presidente-interventor do MOFUCE, e ao mesmo 

tempo, se livrar de um imóvel e de uma entidade estudantil que não tinham mais nenhuma 

perspectiva positiva para ele, muito pelo contrário. Cardoso resolvia assim dois 

problemas de uma vez só. No entanto, diferente de como Cardoso esperava, o Decreto-

Lei 228/67 ainda tinha seus efeitos encaminhados, e os desdobramentos desta medida 

                                                           
Ruth Cardoso contestou a recriação do PRo, mas a partir de uma concepção política da direita liberal” 

(GABRIEL AMATO, 2018). 
21 As diversas caracterizações feitas pelo IEE (1975b), sob presidência de Newton Cardoso, do Golpe de 

1964 como uma “Revolução”, também são indícios através da linguagem de que Cardoso realmente foi um 

defensor do regime de exceção. 
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atingiriam também a ele, mesmo que Cardoso tenha tentado se desfazer da sua posse 

indevida sobre a Casa ao doá-la ao Rondon.  

Em 02 de julho de 1973, o então presidente do DCE-UFMG, Virgílio Guimarães 

de Paula, publicou uma resolução nomeando os três indicados do DCE para o Conselho 

Fiscal do MOFUCE, conforme lhe era direito pelo estatuto de 1959. Esta resolução fora 

publicada dois dias antes da transferência da Casa do IEE para o Rondon, o que indica 

que o DCE da UFMG desconhecia por completo as operações executadas por Newton 

Cardoso com relação à Casa22. 

2.3.3 - A dissolução jurídica (1974-1980) 

Em princípios de 1974, o DCE, seguindo a prescrição do Decreto-Lei 228/67 que 

colocava o patrimônio do MOFUCE a sua disposição através da UFMG, solicitou à 

reitoria da Universidade a tomada da posse da Casa. A UFMG, também de acordo com o 

Decreto Aragão, encaminhou o pedido para o Ministério Público Federal (MPF), que era 

o responsável por levar a cabo a dissolução das entidades estudantis e realizar a 

transferência de seus patrimônios para a Universidade Federal do respectivo estado, para 

uso dos DCE’s, também conforme previsto no supracitado Decreto-Lei. 

Em seguida, o Procurador da República e representante do MPF, José Barcelos de 

Souza, encaminhou, em 24 de maio de 1974, tal pedido para o Juiz Federal da 3ª Vara da 

Seção Judiciária de Minas Gerais, Jorge Lafayette Guimarães. Em seu Requerimento, o 

representante do MPF solicitava a declaração de extinção do MOFUCE e a incorporação 

de seu patrimônio à UFMG, para uso do DCE, conforme o Decreto-Lei 228 de 1967 

(MPF, 1974a).  

No dia 20 de junho de 1974, o Juiz Federal em exercício da 2ª Vara da Seção 

Judiciária de Minas Gerais, João Peixoto de Toledo, mandou um Oficial de Justiça citar 

o MOFUCE, na figura de Newton Cardoso, a se manifestar, no prazo de 15 dias, diante 

do pedido de Dissolução de Sociedade do MOFUCE (JUSTIÇA FEDERAL, 1974a). No 

décimo quarto dia depois, em 04 de julho, o Instituto Educacional de Ensino se 

manifestou dizendo que o MOFUCE não mais existe, pois, seus “fundadores graduaram-

se universitariamente e, assim, transformaram o MOFUCE em um instituto cultural” 

                                                           
22 Como se verá adiante, o DCE sequer sabia que Cardoso havia “extinguido” o MOFUCE e criado uma 

entidade supostamente sucessora em seu lugar, e sabia ainda menos que a Casa havia sido doada a um 

projeto da ditadura. 
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(IEE, 1974a). Este instituto cultural seria o próprio IEE. Este Instituto, por sua vez, já 

havia emitido o Termo de doação do imóvel da Casa do Estudante para o Projeto Rondon 

um ano antes, em 04 de julho de 1973. 

Com isto, o IEE afirmou que o Decreto-Lei 228/67 não poderia atingir o 

MOFUCE, pois esta era uma entidade comum de direito privado, e não uma entidade de 

representação estudantil (que, segundo interpretação do IEE, teria sido o alvo do Decreto-

Lei em questão), sob risco de entrar em contradição com o parágrafo 22 do artigo 153 da 

Constituição Federal então vigente. Logo, a extinção do MOFUCE não teria se dado, na 

argumentação do IEE, nem em 1967 com o Decreto Aragão, nem em 1974, neste Processo 

de Dissolução de Sociedade movido pelo Ministério Público, mas sim em 1971, por um 

ato da própria presidência desta organização a época. Portanto, concluía o IEE, “sob a 

face de dissolução societária [movida pelo MPF], a ação é destituída de objeto” (IEE, 

1974a), e deveria ser extinta. 

A rigor, o Decreto-Lei 228 de 1967 não tratava de extinguir apenas as “entidades 

de representação estudantil”, como alegava o IEE, mas sim as “entidades estudantis”, 

mesmo aquelas de direito privado. Na primeira compreensão o MOFUCE não poderia ter 

sido contemplado pelo Decreto, na segunda, sim. O MOFUCE não era entendido por 

nenhum dos agentes envolvidos nesta história (seja o MPF, o DCE, a UFMG, a Ditadura 

etc.) como uma entidade comum de direito privado, como queria o IEE, mas sim como 

uma entidade estudantil de direito privado, tendo em vista a própria composição de sua 

Diretoria e Conselho Fiscal se dar a partir de outras quatro organizações estudantis (DCE, 

UEE, UCMG e UEPU). 

O curioso é que apenas três dias antes da data desta manifestação do IEE, em 1974, 

Newton Cardoso assinava como Presidente do MOFUCE uma Procuração nomeando os 

advogados Severo José Lopes da Silva e Ademir Lucas Gomes como seus procuradores 

para contestar a ação de dissolução do MOFUCE movida pelo MPF. Se Cardoso 

realmente acreditava na extinção do MOFUCE, como ele poderia se colocar como 

presidente desta entidade que teria sido extinta por ele mesmo três anos antes?  

Este é mais um indício para se questionar a validade de tal dissolução do 

MOFUCE promovida por Newton Cardoso e Weber Americano em 31 de agosto de 1971. 

À época que este processo promovido pelo MPF foi iniciado, Cardoso já era prefeito de 

Contagem e considerado um dos mais importantes jovens políticos mineiros, além de ser 
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formado em direito. Diante da manifestação do IEE, que, em verdade, respondia à citação 

de Newton Cardoso, o Ministério Público se pronunciou, em 24 de julho, questionando 

as alegações do IEE. 

O procurador do MPF colocava que “com efeito, a pretensa transformação da 

entidade liquidanda em outra pessoa jurídica, com transferência de patrimônio, é, 

desenganadamente, inexistente” (MPF, 1974b). Ele informava que “vale salientar que o 

Instituto Educacional de Ensino não tem existência legal, é um nada jurídico, eis que (...) 

não foi registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas” (MPF, 1974b). E 

concluía dizendo: “assim, a entidade fantasma não poderia receber o Patrimônio do 

MOFUCE” (MPF, 1974b). 

O MPF citou o artigo 11º do estatuto do MOFUCE de 59, que dizia:  

Em caso de dissolução do MOFUCE, antes de concretizar o seu objetivo, o seu 

patrimônio será depositado em Juízo até o prazo de 5 (cinco) anos. Decorrido 

este prazo e não reiniciado o MOVIMENTO o patrimônio será revertido 

proporcionalmente às entidades que o compõem (MOFUCE, 1959, p. 2) 

Ou seja, argumentava o MPF, em caso de extinção do MOFUCE, seu estatuto 

direciona a destinação de seus bens, não podendo eles terem sido livremente dispostos. O 

MPF colocou ainda que na Ata de extinção do MOFUCE e criação do IEE, há assinatura 

de apenas duas pessoas, Newton Cardoso e uma inidentificável23, que teriam sido os 

únicos responsáveis pela extinção do MOFUCE, à revelia do seu estatuto. O estatuto do 

MOFUCE colocava no artigo 12º que para que este documento fosse alterado era 

necessária a concordância de 2/3 de sua Diretoria e do Conselho Fiscal (MOFUCE, 1959), 

ou seja, 12 pessoas. Logo, apenas duas pessoas jamais teriam condições legítimas de 

tomarem uma atitude ainda mais severa do que alterar o estatuto, como extinguir o 

MOFUCE. 

Para o MPF, estes acontecimentos demonstravam que “temos uma entidade 

fantasma, inexistente, que teria sucedido o MOFUCE e recebido seus bens, isto tudo após 

o advento do Decreto Lei 228 de 1967, que já extinguira aquele órgão. Ou seja, mata-se 

um defunto para que um fantasma lhe herde os bens” (MPF, 1974b). Portanto, a posição 

do MPF era a de que o imóvel do MOFUCE jamais teria sido transferido a quem quer que 

                                                           
23 Trata-se da assinatura de Weber Americano. 
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fosse, a existência do IEE era ilegítima, e a ação de Dissolução de Sociedade do 

MOFUCE deveria ser deferida. 

A réplica do IEE tentava tirar o foco da não existência jurídica do IEE, uma vez 

que este não foi registrado em cartório, e deslocá-lo para um embate que envolveria a 

saída do MOFUCE e do IEE de cena. Segundo o IEE, como o imóvel seria de propriedade 

do Projeto Rondon desde que ele recebeu a doação em 1973, não era o MOFUCE ou IEE 

que deveria responder pela Casa na ação do MPF, mas sim a própria União – já que todo 

patrimônio do Projeto Rondon era de propriedade da União.  

Assim, afirmava o IEE, “Não há pantomima e nem nada há de censurável. O 

imóvel foi doado, há muitos anos, ao ‘Projeto Rondon’. Este dele está de posse e receberá 

a doação definitiva quando quizer. A ilustre Procuradoria está enfrentando o caso como 

se houvesse ‘um contrabando’ ou outro crime qualquer contra a União” (IEE, 1974b). Em 

seguida, o DCE-UFMG se manifestou colocando que, desde 05 de dezembro de 1959, 

quando o Estatuto do MOFUCE foi registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas de Belo Horizonte, ele não sofreu nenhuma alteração juridicamente registrada, 

portanto, eram as regras desta versão do estatuto que deveriam ter sido seguidas, e não 

foram. 

O DCE pedia que fosse citado o último Presidente do MOFUCE eleito 

democraticamente, em 14 de outubro de 1963, Otacílio Gonçalves Tomé, para que este 

se manifestasse acerca do disposto no artigo 11º do Estatuto do MOFUCE, que versava 

sobre o destino do patrimônio da entidade em caso de sua extinção, comentando se ele 

foi cumprido. Foi colocado pelo DCE-UFMG que ele era a única organização 

sobrevivente, das quatro que compunham o MOFUCE, ao Decreto-Lei 228. O DCE 

apontava que não havia qualquer documentação que comprovasse o modo de ingresso de 

Weber Americano na Diretoria do MOFUCE, e levantava o questionamento da validade 

de sua assinatura nos documentos desta entidade (DCE-UFMG, 1974). 

Outro argumento apresentado pelo DCE era que tanto Newton Cardoso quanto 

Weber Americano há muitos anos já não seriam mais estudantes, tendo concluído ou 

abandonado os seus cursos, e assim, perdendo qualquer legitimidade de permanecerem 

na Diretoria do MOFUCE (DCE-UFMG, 1974). Fora apontado também que a última 

Diretoria válida do MOFUCE era aquela presidida por Otacílio Gonçalves Tomé, não 

tendo nenhuma validade os atos tomados após esta gestão, tendo em vista que partiram 
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de uma diretoria que não foi eleita. O DCE, em concordância com o MPF, pedia pelo 

deferimento da Ação de Dissolução de Sociedade do MOFUCE. 

A terceira resposta do IEE, em 01 de outubro, não trazia nenhum argumento, e 

apenas se utilizava de ironias como “Na nossa infância advogamos para o DCE por cinco 

ou seis anos” e “A ação foi iniciada pela elegância pessoal, elegância jurídica e elegância 

profissional de JOSÉ BARCELOS DE SOUZA” (IEE, 1974c), insistindo na 

inaplicabilidade do Decreto-Lei 228/67 ao MOFUCE. Um mês e meio depois, em 14 de 

novembro, pela quarta vez o IEE se manifestou, afirmando que, do mesmo modo que 

Otacílio Gonçalves Tomé foi citado, o Projeto Rondon deveria ser citado no processo 

também (IEE,1974d). 

No dia 18 de novembro o Juiz Federal mandou Tomé ser citado (JUSTIÇA 

FEDERAL, 1974b), e em 22 de dezembro Tomé se manifestou afirmando ser o último 

presidente eleito do MOFUCE, não reconhecendo qualquer ação de extinção desta 

entidade e doação de seu patrimônio a quem quer que fosse – classificando a transferência 

do patrimônio desta organização para o IEE como uma “aberração legal” – e colocando 

que o MOFUCE praticamente encerrou as atividades no meio estudantil após seu 

afastamento da Diretoria no final de março de 1964. Tomé também pedia o deferimento 

da Ação de Dissolução do MOFUCE (TOMÉ, 1974). 

Em fevereiro de 1975, o IEE publicou a sua quinta manifestação no processo, onde 

colocava que “Devido balburdia e não se sabe o que mais, o Comando Revolucionário 

dissolveu a diretoria “Thomé” e entregou “sine die” a diretoria a um grupo de estudantes 

presididos novamente por Newton Cardoso que idealizou e fez em matéria a “Casa do 

Estudante”. Episódio inusitado na vida estudantil, onde se gasta e não se constrói” (IEE, 

1975a). Newton Cardoso, através desta resposta do IEE, voltava a se autopromover como 

o criador do MOFUCE – e fazia chacota com o movimento estudantil, apontando que 

nada conseguiam construir, diferente dele – e ainda justificava a intervenção da ditadura24 

na Diretoria do MOFUCE devido à “balbúrdia e não se sabe o que mais”. 

Além de repetir as mesmas alegações das outras quatro manifestações, o IEE 

finalmente cedia e, contrariado, terminava pedindo o deferimento da Ação de Dissolução 

de Sociedade do MPF contra o MOFUCE (IEE, 1975a). Percebendo que nenhuma 

                                                           
24 Que ele axiologicamente denominava de “Comando Revolucionário”. 
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novidade argumentativa mais haveria, em 07 de março de 1975, o Juiz Federal substituto 

da 2ª Vara, Vicente Porto de Menezes, declarou extinto o MOFUCE como sentença do 

Processo nº 179/74-B, de Ação de Dissolução de Sociedade: “Pelo que e na melhor forma 

de direito declaro extinto o Movimento Fundação Casa do Estudante de Minas Gerais 

(MOFUCE), nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei 228, de 28.2.67” (JUSTIÇA 

FEDERAL, 1975, p. 3). 

Todavia, o Juiz sabia que estava extinguindo uma entidade que já não tinha mais 

existência real, confessando que “Não há dúvida, pois, de que de fato a entidade não exista 

mais” (JUSTIÇA FEDERAL, 1975, p. 3). Se o MOFUCE fora dissolvido pela Justiça 

Federal, então o IEE jamais poderia ter existido – tal como juridicamente nunca existiu, 

já que não foi registrado em Cartório – e isto seria um problema de legitimidade para esta 

entidade.  

Diante deste constrangimento, o IEE não se conformou com a sentença e 

apresentou ao Tribunal Federal de Recursos uma apelação. Neste documento, Cardoso 

voltou a falar sobre a Diretoria do MOFUCE deposta pela Ditadura, dizendo que “esses 

novos diretores desfiguraram a magnífica e terna finalidade da ‘Casa do Estudante’ ao 

ponto de excitarem a tutela da Revolução” (IEE, 1975).  

A mesma argumentação utilizada nas outras manifestações foi reapresentada: de 

que a última Diretoria válida do MOFUCE foi justamente aquela colocada pelo 

interventor militar; que a Casa do Estudante foi concluída; que o MOFUCE, assim, perdeu 

sua razão de existir; que ele foi extinto pelos seus diretores, sendo sucedido por uma 

entidade criada pelos mesmos, o IEE; e que esta entidade viu no Projeto Rondon a 

possibilidade de continuidade da Casa do Estudante, transferindo o imóvel para tal projeto 

(IEE, 1975). 

Todos os malabarismos técnicos argumentativos que o IEE tentava utilizar não 

convenceram a nenhuma das partes. O MPF, em 23 de abril, se manifestou rebatendo as 

alegações do IEE e pediu a negação da apelação (MPF, 1975). No mesmo dia, o DCE se 

colocou em concordância com as contrarrazões de apelação do MPF e comentou que, 

após o Decreto-Lei 228/67, a única possibilidade do MOFUCE doar seu patrimônio a 

outro seria se, além de cumprir o previsto no estatuto desta entidade, o DCE-UFMG não 

se insurgisse contra esta doação (DCE-UFMG, 1975). 
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Já em Brasília, em 04 de novembro, o Subprocurador Geral da República, Arnaldo 

Setti, emitiu um parecer em concordância com a sentença do Juiz em Dissolver o 

MOFUCE e contra a apelação do IEE (PGR, 1975). Todas estas manifestações foram 

levadas aos autos do Processo para o julgamento do Tribunal Federal de Recursos (TFR), 

que em 17 de novembro de 1976, por unanimidade dos três Juízes Federais colegiados, 

decidiu acompanhar o voto do Ministro Relator – Jorge Lafayette Guimarães – que era 

favorável a não reconhecer a apelação por considerar ser inexistente juridicamente o 

apelante, IEE (TFR 1976). Assim, a apelação sequer foi discutida no Tribunal, e a 

sentença de Dissolução do MOFUCE foi mantida. 

O IEE, em 11 de abril de 1977, ainda entrou com recurso extraordinário, à União 

Federal, da recusa à consideração da apelação pelo TFR, momento em que passou a 

argumentar que pessoas jurídicas sem registro também podem compor processos 

judiciais, e que o artigo 20 do Decreto-Lei 228 era inconstitucional ao dissolver todas as 

entidades estudantis e assim contradizer o parágrafo 22 do artigo 153 da Constituição 

Federal, que assegurava o Direito à Propriedade (IEE, 1977). 

Esta foi a última vez que o IEE se pronunciou sobre qualquer tema. Se enquanto 

possuía o imóvel da Casa do Estudante, de 1971 a 1973, não parece ter havido uma 

existência real de atividades do IEE, menos ainda após a transferência deste imóvel, tendo 

a existência desta entidade se resumido às manifestações no processo judicial de 

dissolução do MOFUCE de 1974. O nome do IEE foi simplesmente abandonado por seus 

adeptos em fins dos anos 1970, e não pude encontrar registro algum que mencionasse a 

existência de qualquer atividade promovida por este Instituto em algum momento de sua 

existência. 

Somente em 1980, no dia 15 de maio, o caso do processo ganhou algum 

desdobramento, com o Vice-Presidente Jarbas Nobres despachando que reconhecia a 

inexistência jurídica do IEE, mas que isto não impedia ele de ser parte em ação judicial, 

e admitia a possibilidade de um novo julgamento diante do recurso apresentado (UNIÃO 

FEDERAL, 1980). Porém, o IEE não levou a ação adiante, jamais voltando a se 
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manifestar. O IEE estava liquidado, não só praticamente, como juridicamente e 

discursivamente, sua existência se esgotou de todas as formas25. 

De forma resumida, houve duas movimentações com relação ao imóvel da Casa 

do Estudante durante o regime militar, uma do ponto de vista legal e jurídico e outra do 

ponto de vista prático. Legalmente e juridicamente, a partir do Decreto Aragão de 1967 e 

do Processo nº 179/74-B, o MOFUCE foi dissolvido e a propriedade do imóvel passou 

para a UFMG, que deveria ceder a posse do mesmo para uso do DCE desta universidade, 

conforme orientava aquele decreto.  

Porém, do ponto de vista prático, o que ocorreu foi um percurso bem distinto. 

Newton Cardoso, como presidente-interventor do MOFUCE, e Weber Americano, como 

vice-presidente-interventor, intentaram extinguir esta organização e fundar como seu 

sucessor o Instituto Educacional de Ensino, em 1971. Dois anos depois, o IEE doou o 

imóvel para o Projeto Rondon, que o utilizou até 1981, como veremos a seguir. 

De todas estas disputas e nuances, podemos concluir, primeiramente, que a gestão 

pós-1964 de Newton Cardoso na presidência do MOFUCE foi ilegítima, uma vez que não 

foi eleita, mas sim colocada como diretoria-interventora pela Ditadura Militar naquela 

entidade. Em segundo lugar, como o MPF e o DCE-UFMG colocaram, os atos de extinção 

do MOFUCE, criação do IEE e transferência do patrimônio daquela para esta foram 

ilegítimos, uma vez que descumpriam com o previsto no Estatuto mofuceano. 

Em terceiro lugar, a doação do patrimônio do MOFUCE, pelo IEE, ao Projeto 

Rondon, uma instituição diretamente vinculada às forças militares da Ditadura, 

representou outra ação juridicamente inválida e politicamente suspeita. No fundo, IEE e 

MPF batalharam longamente nos termos judiciais para decidir qual deles 

extinguiu/dissolveu o MOFUCE. Nenhum destes disputantes estavam interessados na 

continuidade da existência desta entidade. Em qualquer uma das versões, a do IEE ou do 

MPF, a extinção ou dissolução do MOFUCE estava baseada em dispositivos irregulares: 

                                                           
25 A UFMG, em 04 de novembro de 1980, ainda moveu outra ação judicial para dissolução do IEE (UFMG, 

1980). Não contentada com todas as derrotas dessa entidade fantasma, a Universidade persistiu em oblitera-

la. 
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no caso daquela, em oportunismo e corrupção de Newton Cardoso26; no caso desta, em 

medida autoritária do Estado de exceção vigente no regime militar. 

Se em 1975, quando o MOFUCE foi oficialmente dissolvido pelo MPF, ele era 

uma organização que já não existia mais, em 1971, quando foi extinto por Newton 

Cardoso, ele também já não tinha mais existência real. A dissolução real do MOFUCE 

não se deu em 1967, com o Decreto Aragão, mas sim em 1964, com a intervenção militar 

na vida desta organização estudantil. Tudo o que se seguiu a partir daí foi um conjunto 

de dissoluções discursivas de algo que já não mais existia concretamente. A tripla morte 

do MOFUCE já estava sacramentada, uma vez que sofreu uma dissolução prática em 

1964, uma dissolução legal em 1967 e uma dissolução judicial em 1975 – sem contar a 

extinção forjada por dois membros da diretoria-interventora desta organização, em 1971. 

2.3.4 - A largada para a retomada (1981-1984) 

A partir da segunda metade da década de 1970 a Ditadura Militar já não 

apresentava mais tanta força como na primeira parte desta década, e alguns movimentos 

sociais e movimentos de classe trouxeram suas mobilizações mais intensamente de volta. 

As greves operárias no ABC Paulista do final dos anos 70 é exemplar desta nova 

conjuntura, assim como a rearticulação do movimento estudantil – expressa tanto na 

tentativa de retomada da UNE como em diversas outras ações. 

Em 1976 ocorreram grandes passeatas estudantis, e em 1977 foi realizado o III 

Encontro Nacional de Estudantes (ENE) na PUC-SP. Neste mesmo ano teria ocorrido o I 

Encontro Nacional de Casas de Estudantes (SENCE, 2008). Em Minas Gerais, o Projeto 

Rondon já estava cada vez mais desmobilizado, e o movimento estudantil da UFMG 

passava a se organizar nas contestações à posse indevida do imóvel da Casa do Estudante 

pelo Rondon. 

No dia 08 de fevereiro de 1981 o jornal Folha de São Paulo publicava a matéria 

intitulada “Estudantes exigem de volta prédio doado ao Rondon” (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 1981a), em que o DCE e a UEE prometiam que iriam ajuizar ação de liquidação 

contra os Ministérios do Exército e do Interior, onde o Projeto Rondon era filiado, no 

sentido de obrigar o Rondon a devolver o prédio pertencente ao MOFUCE. Nesta mesma 

                                                           
26 Notícias de corrupção praticada por Newton Cardoso se tornaram uma constante na mídia, após a 

consagração de sua carreira política (O TEMPO, 2009; R7, 2013; CONGRESSO EM FOCO, 2013; 

ESTADO DE MINAS, 2018; BHAZ, 2018) 
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matéria, ambas entidades ameaçaram processar Newton Cardoso por falsificar os 

documentos do MOFUCE para doar o imóvel ao Projeto Rondon em 1973 (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 1981a). Cardoso já era deputado federal nesta época. 

Assim como ocorria em BH, em São Paulo os estudantes pressionavam, desde 

1979, a reitoria da Universidade de São Paulo (USP) para que as antigas instalações do 

Conjunto Residencial da USP (CRUSP) – que era ponto de abrigo e encontro dos 

estudantes nos anos 1960, fora fechado pela ditadura e sediou uma coordenação regional 

do Projeto Rondon – fossem devolvidas aos estudantes, e para que o Rondon de lá fosse 

removido. Neste mesmo ano, estudantes da USP deram início a ocupação do CRUSP 

(AMATO, 2015). Como dito anteriormente, tratava-se de uma nova conjuntura para o 

movimento estudantil. 

Na consequência ao desfecho do processo de dissolução do MOFUCE e 

transferência do seu patrimônio para a UFMG, esta Universidade solicitou, em 13 de 

fevereiro de 1981, um Mandado de transcrição do imóvel da Casa do Estudante, para o 

nome da universidade, no Cartório do Registro de Imóveis de Belo Horizonte. No final 

deste mês de fevereiro, alguns jornais anunciaram que o Rondon teria repassado o prédio 

à UFMG. 

No dia 26, a Folha de São Paulo colocava que  

Antes que os universitários mineiros ajuizassem ação de liquidação contra os 

ministérios do Exército e do Interior, conforme anunciaram no princípio do 

mês, o coordenador do Projeto Rondon, prof. Geraldo Carneiro, decidiu 

devolver à Universidade Federal de Minas o prédio que pertencia ao 

Movimento de Fundação da Casa do Estudante (Mofuce) e que foi doado ao 

órgão depois que as entidades estudantis foram dissolvidas, após 1964 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 1981b) 

Esta edição comentava ainda que “O prédio, avaliado atualmente em Cr$ 60 

milhões, pertencia à UFMG e foi arrematado, a preços irrisórios, pelo Mofuce” (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 1981b). No dia seguinte foi a vez do Jornal do Brasil anunciar esta 

transferência, afirmando que “A coordenação do Projeto Rondon em Minas decidiu 

devolver à Universidade Federal de Minas Gerais o prédio pertencente ao Movimento de 

Fundação da casa do Estudante (Mofuce)” (JORNAL DO BRASIL, 1981). Ambos os 

jornais falaram que, apesar do prédio pertencer ao MOFUCE, ele foi entregue para a 
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UFMG, nitidamente conforme o Decreto-Lei 228/67 e a subsequente sentença do 

Processo nº 179/74-B. 

Em que pese os jornais terem feito esse anúncio no final de fevereiro, foi apenas 

em 16 de março que a coordenação estadual de Minas Gerais do Projeto Rondon, 

representada pela Chefe do Programa de Apoio às Instituições de Ensino Superior, Eliana 

de Souza Castilho, por meio do Ofício nº 03.1283/81, propôs a transferência das chaves 

do imóvel da Casa do Estudante para a Reitoria da UFMG, representada pelo Reitor Celso 

Vasconcelos Pinheiro. Neste Ofício, o Rondon colocava que 

tendo em vista o acatamento sempre devido às decisões judiciais e os termos 

do artigo 20 do Decreto-Lei nº 228/67, fundamento da sentença, que deixam 

expressa a declaração do domínio dessa Universidade sobre o imóvel em 

questão, servimo-nos do presente para propor a Vossa Magnificência a 

imediata transferência, a essa Universidade, da posse e uso do imóvel situado 

à Rua Ouro Preto nº 1421, que vinha sendo utilizado por esta Fundação 

(PROJETO RONDON, 1981, p. 2) 

A UFMG, no dia 20, através da Procuradora Geral Lucia Massara, recebeu do 

Projeto Rondon as chaves do imóvel da Casa do Estudante, e assinou um Termo de 

Entrega juntamente ao Rondon, onde dizia que “a UFMG declara haver recebido, neste 

ato, as chaves do imóvel situado à rua Ouro Preto, 1421, nesta Capital” (UFMG, 1981b, 

p. 1). Neste mesmo dia, os engenheiros e servidores da universidade, Aurélio Rodrigues 

Magalhães e Francisco Serra Negra de Paiva, emitiram um laudo técnico após visitação 

à Casa do Estudante afirmando que até essa data estava construído as áreas do primeiro e 

segundo andares do prédio, e o terceiro andar estava inacabado, apenas com a estrutura 

levantada. Esta é outra comprovação de que a construção da Casa do Estudante não havia 

sido concluída nos anos 1960, como cinicamente afirmava Newton Cardoso. 

Contando com as chaves do imóvel da Casa do Estudante em suas mãos, a UFMG 

iniciava aí um período de três anos de abandono do local, que passou a abrigar entulhos 

e a servir de depósito de lixos da Universidade. A única ação que a UFMG tomou com 

relação ao prédio se deu em 22 de março de 1984, quando esta Universidade, por meio 

de sua Reitoria, representada pelo reitor José Henrique Santos, assinou com a UEE, 

representado pelo presidente Guilherme Caetano de Menezes Júnior, um Termo de 

Permissão de Uso do imóvel da Casa do Estudante. 
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Assim, por tempo indeterminado, a UFMG concedia o direito de uso do imóvel 

da Casa do Estudante à UEE, que já havia conseguido se rearticular após a perseguição 

sofrida durante a ditadura. A UEE, diante da situação de total degradação do edifício, não 

o utilizou durante todo aquele ano de 1984, sem saber que ela jamais o utilizaria. Parte 

do movimento estudantil da UFMG estava insatisfeita com a destinação de um prédio 

histórico para os estudantes, que possuía a função específica de moradia, ser direcionado 

para se tornar sede administrativa de uma entidade sem este foco e completamente 

aparelhada por determinado partido político. Os anos 1980 só estavam começando, e a 

era das ocupações estudantis em Belo Horizonte vinha com força para preencher as 

próximas décadas de lutas dos estudantes. 

2.4 - A segunda fase do MOFUCE: Retomada (1985-1998) 

Com o fim oficial da Ditadura Militar, o Estado brasileiro iniciava sua transição 

para uma nova forma estatal,27 que nos anos seguintes se daria como Estado neoliberal. 

Assim, nos anos 1980 houve uma renovação legislativa e jurisdicional no país, momento 

em que uma série de leis foram promulgadas, antes mesmo da Constituição Federal de 

1988, anulando e reformulando os Atos, Decretos e Leis da ditadura. No caso das 

entidades estudantis, tanto a Lei nº 6.680 de 1979, quanto a Lei nº 7.395 de 1985 

revisaram as disposições estatais vigentes a estas organizações, demarcando o 

ressurgimento e asseguração legal delas. 

Este era também um momento de renovação eleitoral na política institucional, 

ainda que boa parte dos civis que estiveram no poder durante a ditadura permanecesse no 

poder com a democratização. E este era o caso de Newton Cardoso. Desde 1983, Cardoso 

cumpria seu segundo mandato como Prefeito de Contagem. Ao final desta gestão, em 

1986, Cardoso lançou sua candidatura para Governador de Minas Gerais. Apesar de ter 

sido eleito neste pleito28, ele se envolveu em uma série de polêmicas durante a época de 

campanha. Uma delas foi em um debate ocorrido na Rede Manchete, em 1986, em que 

Newton Cardoso foi denunciado por Onaldo Jannotti29 “por ter sido interventor nomeado 

                                                           
27 Para uma discussão sobre o conceito de formas estatais e sua relação com os regimes de acumulação cf. 

Almeida (2018). 
28 Representando uma coligação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) com o Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB). 
29 Candidato a governador de MG pelo Partido Socialista (PS). 
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pelos militares, em 64, no Movimento de Fundação da Casa do Estudante (Mofuce)” (O 

PAÍS, 1986b, p. 6).  

Diante da acusação, Cardoso respondeu que “Essa história de intervenção é coisa 

de socialista”, e disse ainda que “fundou o Mofuce, criou o estatuto, foi seu primeiro 

presidente e, quando a construção já estava no terceiro andar, foi ‘cassado pela 

revolução’” (O PAÍS, 1986b, p. 6). As acusações contra Cardoso não pararam, e em 15 

de novembro, o Jornal do Brasil citou que os partidários de Itamar Franco30 mencionaram 

uma série de irregularidades cometidas por Newton Cardoso, e entre elas “o caso do 

MOFUCE”, relembrando sua atuação como interventor nesta entidade e a doação ilegal 

de seu patrimônio a uma entidade fantasma (JORNAL DO BRASIL, 1986). Como se vê, 

o MOFUCE adquiriu uma repercussão elevada nos meios de comunicação como a 

organização estudantil usurpada por Cardoso. 

No entanto, ainda que os meios de comunicação colocassem o MOFUCE apenas 

como passivo diante da conduta embusteira de Newton Cardoso, este Movimento faria 

sua própria história de forma ativa. Os anos 1980 inauguraram um novo cenário de lutas 

sociais, tanto por parte dos movimentos sociais oficiais quanto pelos extraoficiais. E a 

questão da moradia permanecia um grande problema para os estudantes pobres em Belo 

Horizonte – como já era há pelo menos três décadas nesta altura.  

Em 1985, a hegemonia do movimento estudantil oficial era disputada pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT) e pelo PCdoB, através de sua entidade União da Juventude 

Socialista (UJS). A UEE era dominada pelo PCdoB e pelo Movimento Revolucionário 

Oito de Outubro (MR-8). Neste ano foi eleita uma gestão do DCE da UFMG, denominada 

ZAP, formada por uma articulação entre estudantes anarquistas e petistas. Esta aliança 

não teria durado muito, mas conseguiu dar apoio a uma mobilização de estudantes que 

faziam um movimento estudantil extraoficial, ou seja, que não eram ligados 

organicamente a nenhuma instituição burocrática. Estes estudantes lutavam pelo básico: 

moradia. 

João Batista, mais conhecido no movimento estudantil como Joãozinho, estudava 

sociologia e fazia parte da gestão ZAP do DCE da UFMG. Ele comenta que “A 

informação que recebíamos do exterior, pelos anarquistas, é que na Europa, os jovens 

                                                           
30 Também candidato a governador de MG, pelo Partido Liberal (PL). 
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adotavam uma prática de ocupar prédios abandonados ou sem função social, reformá-los 

e transformá-los em moradias” (JOÃO BATISTA, 2018). Como havia uma conjuntura 

favorável à volta das ações mais radicalizadas do movimento estudantil, principalmente 

vindas daqueles setores mais ligados aos interesses e necessidades reais da fração mais 

pobre dos estudantes, o DCE resolveu apoiar a ideia já antiga naquele momento de 

retomar o MOFUCE e reocupar seu imóvel abandonado. 

“A ideia era boa. O serviço de informação do DCE recebeu a dica de matar dois 

ou mais coelhos numa mexida única. Ocupar o Mofuce significaria ao mesmo tempo 

implementar um forte argumento na discussão pela moradia e, criar de fato, condições 

para estudantes habitarem” (JOÃO BATISTA, 2018). A ocupação do MOFUCE foi 

planejada com antecedência, pois os estudantes sabiam que os primeiros instantes após a 

entrada seriam um momento crucial para o sucesso ou fracasso da ocupação. “Eu e 

Alberto, estudamos o terreno na segunda” (JOÃO BATISTA, 2018), e acrescenta: 

Após a aula da manhã, caminhamos até lá. Primeira vantagem, não era longe 

da Fafich31. Por um rombo na cerca entramos. Estado de abandono. Lixo, muito 

lixo. Muita poeira. Vidros quebrados. Embaixo muito mato. Em cima, muitos 

quartos tinham sido roubados as pias, torneiras, vasos. Mas, a avaliação era 

positiva. Com uma boa limpeza, estaria em condições de moradia. Voltamos à 

Fafich. Entusiasmados, apareceram os primeiros necessitados (JOÃO 

BATISTA, 2018). 

A sequência teria sido um conjunto de acontecimentos muito rápidos. “Na terça-

feira começou a articulação. Na sexta já estava ocupado. Era preciso rapidez para não 

permitir reação. O DCE forneceu dois caminhões pipa para limpeza e abastecimento da 

caixa d’água” (JOÃO BATISTA, 2018). A ocupação do imóvel da Casa do Estudante e 

retomada do MOFUCE estava feita. Ela não tem, pela memória dos ocupantes e 

documentos encontrados atualmente, uma data precisa, mas através dos depoimentos de 

alguns interlocutores questionados, foi possível chegar à data aproximada de maio de 

1985, possivelmente no dia 26 deste mês (FERNANDO ARCANJO, 2018). 

                                                           
31 O prédio da antiga Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da UFMG ficava na rua 

Carangola, 228, no bairro Santo Antônio, próximo ao bairro do Santo Agostinho. Esta Faculdade sediaria, 

como veremos mais à frente, uma das ocupações estudantis em Belo Horizonte. Na década de 1990, a 

FAFICH foi transferida para o campus da Pampulha. Atualmente o antigo prédio da FAFICH é utilizado 

como uma unidade da Secretaria Municipal de Educação e como uma escola municipal. Existe a expectativa 

de que futuramente o imóvel também sedie o Memorial da Anistia de Minas Gerais. 
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Na sexta-feira da ocupação, o estudante de psicologia Fernando Arcanjo serrou o 

cadeado que se encontrava no portão do prédio (FERNANDO ARCANJO, 2018) e a 

ocupação teve início. Joãozinho coloca que logo no primeiro dia, a recepção da 

vizinhança ao lado do prédio foi um dos melhores momentos que ele viveu na Casa. “É 

claro que para eles era melhor estudantes por perto que o prédio ocupado por mendigos e 

todo tipo de desocupados” (JOÃO BATISTA, 2018). 

A UEE, porém, não ficou nada feliz com esta história, e resolveu começar a 

ameaçar os ocupantes do imóvel. Ela queria fazer valer o seu direito de uso do imóvel da 

Casa, conforme a UFMG havia lhe concedido um ano antes. Desde 1981 a UEE vinha 

querendo um local para servir de sede administrativa para a sua entidade (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 1981a), e quando obteve o prédio do MOFUCE por parte da UFMG achou 

que seu objetivo finalmente seria alcançado, o que não ocorreu. Com isto, os membros da 

UEE passaram a intimidar os moradores da Casa e teriam chegado até mesmo a fazer 

ameaças físicas (JOÃO BATISTA, 2018). 

O PCdoB, que comandava a UEE, disputava de forma acirrada com o PT pela 

hegemonia nas entidades estudantis. Como o DCE da UFMG apoiou a ocupação do 

MOFUCE, e este DCE tinha na sua diretoria membros do PT, a UEE concluiu que só 

podia se tratar de uma afronta do PT que buscava atacar o seu domínio (do PCdoB). As 

organizações burocráticas de esquerda, dentro ou fora dos movimentos sociais, enxergam 

todos os problemas do mundo como disputas (ou querelas) de burocracia. 

A bem da verdade, o conflito instalado entre a UEE e o MOFUCE não era uma 

mera contenda de organizações, mas sim um conflito entre movimento estudantil oficial 

e extraoficial, já que a ocupação do MOFUCE não foi realizada pelo DCE, mas este tão 

somente a apoiou. A ocupação da Casa do Estudante e retomada do MOFUCE foi 

realizada pelos estudantes auto-organizados, que tinham concepções e interesses opostos 

aos da UEE. 

Esta é uma das características do movimento estudantil oficial, pois ele 

para evitar conflito e perder espaço institucional, geralmente deixa as questões 

pedagógicas de lado e secundariza, sendo que muitas vezes apenas faz 

discursos a respeito, as questões de manutenção de estudante, focalizando nas 

questões mais organizacionais e saindo das reivindicações imediatas e indo 

para as reivindicações gerais, o que tem caráter de envolvimento com a política 
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institucional (eleições, disputas partidárias, etc.), o que é de interesse dos 

partidos que aparelham as entidades estudantis (VIANA, 2016b, p. 27). 

Ou seja, enquanto usualmente o movimento estudantil oficial direciona as suas 

preocupações para questões mais gerais e vinculadas aos interesses partidários, o 

movimento estudantil extraoficial tendencialmente se volta mais para as questões 

imediatas e possuem interesses próximos ou semelhantes àqueles estudantes mais 

precarizados. 

Edmar Machado, que atualmente é Procurador da República e membro do MPF e 

em 1986 era estudante de direito da UFMG e se mudou para a Casa do Estudante, tendo 

ainda presenciado o conflito entre estas organizações estudantis, comenta algo 

semelhante ao ser questionado sobre o que achava do movimento estudantil de sua época: 

Acho que ele era um pouco alienado da realidade, os estudantes estavam 

preocupados, pelo menos na minha época, boa parte, em coisas objetivas, da 

moradia estudantil, coisas assim. E aí os caras tavam pensando de maneira 

partidária, pensando em solucionar problemas do país, do mundo, mas não 

estavam muito preocupados com o dia-a-dia da universidade (EDMAR 

MACHADO, 2018). 

A situação da ocupação do MOFUCE reflete exatamente o conflito de interesses 

mencionado acima. Enquanto os estudantes queriam uma Casa para morar, a UEE queria 

uma sede para a sua entidade. A Casa do Estudante não foi fundada para ser a sede do 

MOFUCE, mas sim um espaço de moradia para estudantes gerido pelo MOFUCE. 

Nenhuma das quatro entidades que compuseram inicialmente o MOFUCE tinha o 

propósito de moradia estudantil, mas sim de representação do grupo social dos estudantes.  

Por isto estas entidades viram a necessidade de criação de uma nova organização, 

que fosse especificamente para pautar e gerir a questão da moradia estudantil em Minas 

Gerais. Os estudantes ocupantes da geração de 1980 tinham esta consciência, e por isto 

achavam que o prédio da Rua Ouro Preto 1421 deveria ser o espaço da Casa do Estudante, 

gerido pelo MOFUCE, e não a sede administrativa da UEE, ou de qualquer outra entidade 

estudantil. 

Este ato de ocupação dos estudantes representava também a manifestação de sua 

inconformidade com a concessão de uso do imóvel, pela UFMG, à UEE, pois sabiam que 

o imóvel em questão não era da UFMG, e esta Universidade apenas se beneficiava da 

expropriação do patrimônio do MOFUCE. Além desta contradição jurídica, pois as leis e 
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decretos da ditadura não foram recepcionados pela Constituição de 1988, a posse da Casa 

pela UEE significava também uma contradição política grave. Quando a UEE aceitou a 

concessão de uso da UFMG e depois reclamou do direito de usufruir desta concessão, ela 

legitimou o processo da ditadura que expropriou a Casa do MOFUCE e a transferiu para 

a Universidade. Como a UEE deveria se opor a todos os efeitos da ditadura, esta era 

também uma contradição política e ideológica, para além de sua irregularidade jurídica. 

Os primeiros anos do MOFUCE se passaram, e aos poucos ele foi se 

estabelecendo. Todos os entrevistados desta época afirmam que este foi um período de 

muita precariedade material e de dificuldades financeiras, mas também de bastante 

unidade, além de festas memoráveis. O lema “Moradia se constrói na luta” (FERNANDO 

ARCANJO, 2018) era mais do que nunca verdade. O MOFUCE, porém, não estava 

sozinho nesta luta. 

Cinco anos antes de sua retomada, em outubro de 1980, dezenas de estudantes da 

UFMG ocuparam o antigo Hospital Borges da Costa, dentro do campus Saúde da 

universidade, abandonado pela UFMG desde 1977. “Cansados de esperar por uma 

solução para a moradia estudantil, um grupo de cerca de 50 estudantes, a maioria vinda 

de outras cidades, resolveu se mudar para o prédio” (RAGGA, 2008, p. 67). A UFMG, 

em um dos seus boletins em 2007, rememora o caso: 

Em 1977, estudantes invadiram e ocuparam o prédio do Hospital Borges da 

Costa, no campus Saúde. Como o prédio se encontrava em condições precárias, 

o Conselho Universitário, em comum acordo com a representação estudantil, 

definiu o local como Moradia Provisória, com o compromisso de tão logo a 

Universidade encontrasse outro mais apropriado. Em 1985, outro imóvel da 

UFMG, cedido em comodato à União Estadual dos Estudantes foi invadido, 

também, instalando-se nela a Moradia Movimento Fundação da Casa do 

Estudante (Mofuce). Em 1988, ocorre outra ocupação, em edificação situada 

nos terrenos da antiga FAFICH, no bairro Santo Antônio (UFMG, 2007b). 

A matéria se equivoca nas datas de ocupação do Borges da Costa e do prédio da 

antiga FAFICH, mas permite observar que havia uma tendência de multiplicação das 

ocupações estudantis nos anos 1980, o que teria se iniciado com o Borges da Costa. O 

lastro de prédios abandonados pela UFMG no Centro de BH passou a ser tomado por 

ocupações estudantis. Da que foi de menor duração à que obteve maior projeção, todas 

coexistiram e fortaleceram a inadiável luta por moradia estudantil em Belo Horizonte. 
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Em reunião do Conselho Universitário em dezembro de 1981, a UFMG 

reconhecia a inexistência de um programa de moradia estudantil oficial e assumia o 

Borges da Costa como “moradia provisória” da universidade (RESENDE, 2005). O jornal 

O Estado de São Paulo, em matéria publicada em 31 de janeiro de 1982, assim tratou a 

questão:  

Abandonado por 20 anos, o projeto de construção de moradias estudantis para 

universitários carentes está oficialmente reativado pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), que inicialmente tolerou e agora regulamentou a 

invasão e ocupação do desativado prédio do Hospital Borges da Costa por 108 

estudantes, considerando o local moradia provisória, até a construção de novas 

instalações (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1982). 

Ou seja, a percepção tanto do periódico quanto da comunidade universitária era 

de que, a partir da ocupação Borges da Costa, a UFMG pudesse assumir efetivamente o 

seu dever não cumprido por duas décadas de uma política para a consolidação da moradia 

estudantil universitária. Tanto Borges da Costa quanto MOFUCE representavam a 

parcela dos estudantes pobres e oriundos de outras cidades e estados no movimento 

estudantil de Belo Horizonte. 

Inicialmente, a UFMG tentou convencer os estudantes a deixar o prédio, 

alegando insegurança e precariedade das instalações. Os alunos resistiram e a 

UFMG passou a tolerar a ocupação, criando então uma comissão especial, 

encarregada de elaborar um projeto físico-financeiro da moradia estudantil. Os 

estudos dessa comissão resultaram na Resolução 32 do Conselho 

Universitário, aprovando a instituição da moradia estudantil para alunos 

carentes (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1982) 

A UFMG, de fato, reconhecia discursivamente que seu sistema de moradias era 

composto pelas duas ocupações de estudantes vigentes até 1985, MOFUCE e Borges da 

Costa, o que, sem dúvidas, apontava não só para a certeza de que a universidade conhecia 

estas ocupações, como também era beneficiada por elas existirem e atenderem a uma 

demanda que, por sua própria iniciativa, esta Universidade não poderia (ou queria) suprir. 

Hoje, a UFMG tem um sistema de moradia de cerca de 105 estudantes no 

'Borges da Costa' e mais 30 no 'MOFUCE', perfazendo 135 residentes. Quem 

são, como têm acesso os residentes, como se dirigem as moradias, sob quais 

critérios e sob qual filosofia, são questões não resolvidas (UFMG, 2013, apud 

MPF, 2014). 
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Joãozinho comenta que “o Borges não cabia mais ninguém. E a fila de espera era 

imensa” (JOÃO BATISTA, 2018), o que somente incentivava à realização de novas 

ocupações. Assim foi com o MOFUCE, mas também, um ano depois da data desta 

ocupação, com o antigo prédio da FAFICH, na rua Carangola. Se foi a partir da FAFICH 

que saiu o suporte para a realização da ocupação do MOFUCE em 1985, no ano seguinte 

era a vez do MOFUCE retribuir, e de lá partiu o suporte para iniciar a ocupação da Casa 

da Vovó, por volta de setembro de 1986, aos fundos do imóvel da FAFICH. Vários 

estudantes do MOFUCE fortaleceram e apoiaram a Casa da Vovó, do seu primeiro ao 

último momento. Um fantasma rondava a UFMG. Era o fantasma da Ocupação estudantil. 

Percebendo o cenário que se formava, a UFMG decidiu agir com mãos de ferro 

para impedir que a onda de ocupações estudantis se alastrasse em outros de seus prédios. 

Assim, a Casa da Vovó, que tinha um máximo de 20 moradores, sofreu uma dura 

repressão, a pedido da universidade, antes mesmo de completar um mês de existência 

(EDMAR MACHADO, 2018), sendo despejada em meados de outubro. 

Edmar Machado narra como foi a ação de despejo da Casa da Vovó. “Primeiro 

chegou a imprensa – isso que é engraçado né. Primeiro chegou a imprensa e falou: ‘olha, 

a Polícia Federal vem aí e vão despejar todo mundo’. E aí deu tempo de avisar né (...)” 

(EDMAR MACHADO, 2018). E então, acrescenta: 

A imprensa chegou e tinha um grupo na Fafich, eu tava tendo aula na Fafich 

(...), aí eles chegaram e avisaram a todo mundo que tava ali sentado na porta, 

e eu tava na porta. Eles chegaram e [disseram] ‘olha, a Polícia Federal vai 

chegar pra despejar o pessoal da Casa da Vovó’. E aí nós pegamos e avisamos 

ao pessoal da Casa da Vovó e meio que organizamos apoio. Aí a Polícia 

Federal chegou e foi pondo o despejo. E não houve resistência, falamos ‘então 

tá, então pode fazer o despejo’. Mas, eu lembro que uma colega, ela pediu, ela 

morava até no MOFUCE, a Regina, ela pediu pra ver o mandado, entendeu? O 

mandado de desocupação lá né. E o mandado dizia sim que tinha que ser, 

porque a Casa da Vovó ela tinha um endereço específico, então era rua 

Carangola, e aí ela falou ‘olha, é válido para a rua Carangola número tal, então 

nós vamos desocupar a rua Carangola número tal’, e aí o pessoal, ‘vamo 

montar em outro lugar? Vamo. Vamo trazer os móveis pra cá e tal’, pra uma 

área que tinha lá da universidade (EDMAR MACHADO, 2018). 

Porém, diante da saída encontrada pelos estudantes, e já enquanto estavam 

deslocando os móveis, foram interceptados pela força policial: “Aí a Polícia falou ‘não, 
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você não vai poder fazer isso’. Eu falei ‘não, vocês não podem nos impedir disso, vocês 

têm um mandado pra poder desocupar a Casa da Vovó, esse endereço, vocês não tem 

mandado pra desocupar aqui’” (EDMAR MACHADO, 2018). Um dos veículos de 

imprensa que se encontravam no local, o jornal O País, no dia seguinte ao despejo, assim 

relatou sobre a situação: “Quando os colchões velhos, livros, discos e até um cachorro e 

um papagaio já estavam do lado de fora, o delegado anunciou a cerca de 200 pessoas que 

se aglomeravam no local que deveriam se retirar para que fosse feita a reintegração de 

posse. Caso contrário, seriam presos” (O PAÍS, 1986a, p. 10). 

Daí em diante, o conflito estava armado, por iniciativa da Polícia Federal. “Sem 

usar armas, os policiais avançaram sobre o grupo, algemaram os estudantes e passaram a 

dar socos e pontapés nos que tentavam impedir as prisões” (O PAÍS, 1986a, p. 10). Edmar 

conta que 

Aí o que aconteceu é que os estudantes todos saíram, nós saímos e fechamos a 

Carangola. Então a gente deitou na rua, aí eles não tinham como sair, o trânsito 

engarrafou o trânsito todo. Imagina, travar a Carangola. (...) E aí tinha gente 

que já tava até dentro do carro da polícia, o pessoal chegou e arrancou de dentro 

do carro da polícia. Mas alguns eles conseguiram levar. Conseguiram passar e 

levar (EDMAR MACHADO, 2018). 

Na ocasião foram presas cerca de 10 pessoas, entre eles Sérgio Gadelha (irmão do 

sociólogo Edmar Gadelha, e futuro morador do MOFUCE) e Rubens Caixeta (atualmente 

professor do Departamento de Antropologia da UFMG). No final das contas, os móveis 

ficaram, e os estudantes foram levados. A Casa da Vovó chegava ao fim. Muitos dos que 

foram despejados seguiram para as outras ocupações estudantis, MOFUCE e Borges da 

Costa. 

A essa altura, o MOFUCE também já vivia na capacidade máxima para as suas 

condições estruturais, e ainda abrigou tais estudantes despejados. Tal como pôde se ver 

no relatório feito pelos engenheiros da UFMG em 1981, a Casa somente tinha o primeiro 

e segundo andar finalizados, e no terceiro andar apenas dois quartos eram habitáveis. Os 

primeiros moradores da Casa, então, passaram a ocupar os dois andares em condições de 

uso, e quando estes já estavam lotados, cada novo morador que entrasse assumia a 

responsabilidade de morar e construir, ao mesmo tempo, o espaço do quarto que ficaria, 

no 3º andar, que só contava com o teto e as paredes em pé (CÁSSIO ANDRADE, 2018). 
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Estes estudantes pobres autofinanciaram a colocação de pisos, de janelas, de 

portas, de banheiros, impermeabilização dos tetos, reboco e pintura das paredes etc. 

Assim, durante as décadas de 1980 e 1990 os moradores da Casa do Estudante terminaram 

a construção da mesma, enquanto lá residiam. Estas eram suas únicas condições e 

possibilidades. Do ponto de vista dos espaços de deliberação, assim como no MOFUCE, 

as decisões sobre temas como os afazeres cotidianos ou quem poderia morar no Borges 

da Costa eram tomadas em assembleias. 

O Borges da Costa tinha uma singularidade, entre outras, que era o perfil de sua 

composição. Ele era uma ocupação estudantil com enorme concentração de artistas. É 

dito que, em uma determinada altura, das 120 pessoas que moravam no Borges da Costa, 

90 eram artistas (RAGGA, 2008). O Borges, assim, era uma ocupação estudantil repleta 

de atividades artísticas. Artistas reconhecidos como o músico Babilak Bah e a atriz Gorete 

Milagres passaram por ali. Também o MOFUCE foi cenário de atividades culturais 

importantes nos anos 80 e 90, como os primeiros treinos e rodas de capoeira angola no 

centro da cidade, e uma produção cultural dos punks que lá habitavam e frequentavam 

(ALMEIDA, 2015).  

Alguns moradores do MOFUCE e do Borges da Costa possuíam articulações e 

conseguiram submeter chapas conjuntas para Centros Acadêmicos da FAFICH e de 

outras unidades, e em alguns casos, foram eleitos e, consequentemente, conseguiram sua 

própria representação estudantil no Conselho Universitário da UFMG para pautar a 

questão da moradia. Assim, tanto pela via institucional quanto pela via extraoficial, 

MOFUCE e Borges da Costa impunham à UFMG a necessidade de debater a questão da 

moradia estudantil. 

Uma ata do Conselho Universitário da UFMG, de 30 de setembro de 1993, 

mencionava que a Universidade tinha um sistema de moradia com cerca de 105 estudantes 

no Borges da Costa e mais 30 no MOFUCE. Neste mesmo mês foi publicado um relatório 

da Comissão Especial sobre Política de Assistência da UFMG (RESENDE, 2005, p. 67). 

A partir deste relatório, ocorre que, 

Em 1995, cria-se o Grupo de Trabalho para a Elaboração de Proposta para a 

Política de Moradia Estudantil da UFMG, baseado em um primeiro 

levantamento da questão no relatório da Comissão Especial sobre Política de 

Assistência da UFMG, de setembro de 1993. As alternativas propostas então, 

no curto prazo, seriam o pagamento de bolsas auxílio-moradia aos estudantes 
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carentes e o aluguel de imóveis para esta destinação e, no médio prazo, a 

construção de prédios com a finalidade de moradia universitária (BORGES, 

2015, p. 32). 

No período de 10 anos de ocupação do MOFUCE, os estudantes da Casa se 

dividiam entre celebrar esta marca e se colocar diante das reuniões feitas por este Grupo 

de Trabalho para a construção da proposta de política de moradia universitária da UFMG. 

Mesmo estando presente nas diretorias de Diretórios e Centros Acadêmicos, os estudantes 

do MOFUCE perceberam que sua participação nesta Comissão vinha sendo restringida, 

e, acreditavam, sabotada, sendo convidados para reuniões no último minuto e vendo 

decisões contrárias às ocupações serem tomadas. 

Deste modo, em uma carta ao presidente da Comissão, Jacynto Brandão, em 29 

de outubro de 1995, os estudantes colocavam: “Enfatizamos que o MOFUCE serviu como 

moradia estudantil nos seus dez anos de existência, sendo durante esta década mantido 

exclusivamente pelos estudantes, salientamos ainda que a construção do 3º andar foi 

executada integralmente por seus moradores não contando com nenhuma participação da 

UFMG” (MOFUCE, 1995), e exigiam que sua participação fosse levada à sério na 

Comissão.  

Em 12 de maio de 1996, enviaram uma carta destinada ao Conselho Universitário 

da UFMG colocando que a discussão sobre as “moradias provisórias” (MOFUCE e 

Borges da Costa) deveria ocorrer somente após a construção das moradias universitárias 

(MOFUCE, 1996). Neste mesmo período, foi a vez do Diretório Acadêmico (DA) da 

FAFICH, que possuía uma gestão considerada anarquista denominada A Onda, se 

manifestar sobre este tema, criticando o DCE por supostamente apoiar a postura retrógada 

da reitoria no que tange às moradias. O reitorado da Universidade pretendia desalojar os 

estudantes do Borges da Costa e do MOFUCE e colocá-los em situação de aluguel, 

recebendo auxílio financeiro, pois sabia que a moradia universitária ainda era uma 

realidade distante (DA-FAFICH, 1996). 

Ao que parece, a proposta final desta Comissão não considerava a permanência 

das ocupações estudantis, menos ainda a do Borges da Costa, e sugeria ao Conselho 

Universitário desconsiderar tais ocupações e investir em outra estrutura para atender aos 

estudantes carentes de moradia. Os contornos para o despejo do Borges da Costa 

começaram a se desenhar a partir de julho de 1997, quando o Conselho Universitário 

decidiu que a FUMP deveria pesquisar e adquirir imóveis para a construção de moradias 
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universitárias, e “solucionar a questão” do Borges da Costa, sendo este último a prioridade 

definida. Em 06 novembro de 1997 a FUMP instituiu o Programa Permanente de Moradia 

Universitária da UFMG, e com a verba deste Programa, iniciou o processo de encontrar 

um local onde os estudantes sem moradia da UFMG poderiam viver. 

Os moradores do Borges da Costa insistiam que não deveria ser discutido nenhum 

despejo enquanto não houvesse uma moradia universitária pronta. A Reitoria da UFMG, 

por outro lado, entendia e decidiu por somente dar continuidade à construção efetiva da 

moradia universitária diante da remoção a curto prazo do Borges da Costa. Por isto, antes 

mesmo de poder oferecer uma moradia própria para os estudantes ficarem, o Conselho 

Universitário deliberou e autorizou um violento despejo da ocupação Borges da Costa, 

ocorrido em 03 de setembro de 1998 (18 anos após o seu início). 

No dia marcado para o despejo, os jornais cedo anunciaram: 

Termina hoje o prazo concedido pela Justiça para a desocupação do prédio do 

antigo hospital Borges da Costa, que serve de moradia estudantil para 92 

alunos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Quarenta e três 

estudantes deixaram a moradia ao longo desta semana, mas o restante dos 

alunos promete resistir caso a Justiça decida desocupar o prédio hoje (O 

TEMPO, 1998, p. 5) 

A insatisfação dos estudantes foi devido à como a reitoria da UFMG havia 

conduzido todo o processo para despejá-los. “Os alunos residentes do antigo Hospital 

Borges da Costa, que pretendem resistir à desocupação do imóvel, argumentam que a 

reitoria da UFMG não discute a política da moradia estudantil com os alunos” (O 

TEMPO, 1998, p. 5). Apesar da disposição a resistir, a Polícia conseguiu entrar na 

ocupação e despejá-la, não sem o uso da violência generalizada, pondo fim à ocupação 

do Borges da Costa. 

A reitoria da UFMG buscou justificar não só a desocupação, como também a 

violência policial empregada: 

O pró-reitor de Planejamento afirmou que a utilização de força policial para 

concluir a desocupação do Borges da Costa se deu em razão da resistência de 

alguns moradores, que descumpriram uma decisão judicial. Roberto Freitas 

confirmou informações de que havia moradores dispostos a resistir à 

desocupação a todo custo, inclusive com o uso de bombas e violência. 

"Soubemos que eles poderiam até incendiar o prédio", revelou (UFMG, 1998). 
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O resultado da operação policial foi 26 pessoas presas, além de dezenas de feridos. 

Todos desalojados e sem ter para aonde irem. O impacto desta violência foi eternizado 

em duas representações artísticas de quem a viveu. Uma é o mural “Baião de dois”32, de 

Wagner Ventura, que preenche uma das paredes da sala do Centro Acadêmico de História 

(CAHIS) da UFMG. A outra é o quadro33, sem título identificado, pintado por Arnô, que 

se encontra na Casa do Estudante.  

Para dizer que o Borges da Costa estava superado, o mesmo boletim da UFMG 

que divulgava o despejo do Borges também afirmava, ao final da matéria, a falsa 

promessa que serviu de argumento para o seu despejo: 

Até o final de 1999 estarão sendo inauguradas 200 vagas em terreno de 8 mil 

metros quadrados já adquirido pela Fump no bairro Ouro Preto. Outras 200 

vagas serão inauguradas até o final do ano 2000. Dessas vagas, 60% serão 

destinadas a alunos carentes, 30% a alunos não carentes e 10% a professores 

visitantes (UFMG, 1998). 

Apesar de tal anúncio da universidade, a moradia universitária da UFMG 

demoraria ainda três anos para ficar pronta, após o despejo do Borges. Com isto, os 

estudantes de lá retirados tiveram diversos destinos. Alguns deles tiveram a sua 

permanência na universidade inviabilizada. Outros encontraram na mudança para o 

MOFUCE a forma de continuar seus estudos e militância. Outros seguiram sua trajetória 

e, até mesmo pelo trauma, se afastaram do movimento estudantil, instalando-se 

precariamente onde suas condições lhes permitiam. E outra parcela ainda continuou na 

luta por moradia, criando novas frentes de contestação. 

2.5 - A terceira fase do MOFUCE: Refluxo (1999-2011) 

Na década de 2000, os “anos de ouro” das ocupações estudantis em BH já haviam 

passado, e destas ocupações restava apenas o MOFUCE. É por isto que, neste período, o 

lobo guará se tornou o símbolo do MOFUCE, pois, tal como este animal, o MOFUCE 

representava uma espécie em extinção: era a última das ocupações estudantis do século 

passado que ainda resistia, não só em BH, mas no Brasil34. 

                                                           
32 Cf. no link: https://drive.google.com/file/d/1B1HjQryy5HYutyoVy5zpBEMs1lZ9Lrly/view 
33 Cf. no link: https://drive.google.com/file/d/1Pna39YgtLktYj9Zv6bpkGtz6filscmfC/view 
34 Pelo que foi possível apurar nesta pesquisa, o MOFUCE é a moradia de ocupação estudantil em 

funcionamento mais antiga do Brasil. No entanto, a moradia estudantil, sem caráter de ocupação, mais 

antiga do Brasil em funcionamento é a Casa do Estudante do Ceará (CEC), inaugurada em 11 de agosto de 

1941 pelo Centro Estudantal Cearense, fundado em 1931 (MOREIRA, 2012). 
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Como mencionado anteriormente, após o despejo do Borges da Costa, parte de 

seus moradores se mudaram para o MOFUCE, parte se viu impossibilitada de concluir 

seus cursos devido à falta de condições de moradia, parte continuou seus estudos ainda 

que de forma precária, e parte passou a se dedicar a outros espaços de luta pela moradia 

estudantil na universidade. Foi este último segmento que deu origem a uma nova frente 

de lutas pela questão da moradia, criando o Movimento dos Sem Casa (MOSCA) da 

UFMG. 

Quando a FUMP assumiu a gestão da questão das moradias universitárias, no final 

dos anos 1990, e foi encarregada de encontrar uma saída para o Borges da Costa, a 

Fundação adquiriu um lote para a construção da moradia universitária na Avenida 

Fleming, no bairro Ouro Preto, para atender aos estudantes sem moradia a médio e longo 

prazos, e a curto prazo, adquiriu prédios de apartamentos nos bairros Dona Clara e Santa 

Rosa (RESENDE, 2005), ambos distantes do campus da Pampulha. 

Com isto, a UFMG direcionou alguns estudantes vindos do interior e parte dos 

que haviam participado da ocupação do Borges da Costa para estes apartamentos, 

colocando-os na condição de aluguel – tal como as organizações estudantis passaram boa 

parte dos anos 90 criticando e afirmando não querer. Esta medida da Fundação, somada 

à discordância dos estudantes, em sua maioria ex-borgeanos, com relação à gestão da 

FUMP, gerou um processo de indignação nos estudantes, que passaram a se auto-

organizar e criaram o MOSCA reivindicando uma Moradia Universitária dentro, ou ao 

menos próxima, do campus Pampulha da Universidade. 

Finalmente, em 2001 a Moradia Ouro Preto (MOP) I foi inaugurada, e aqueles 

estudantes que seguiam na universidade e batalharam por isto fundaram a Associação dos 

Moradores Universitários (AMU). A AMU estava na ponta de uma luta antiga pela 

moradia estudantil universitária na UFMG, e ciente disso, colocou no salão de 

convivência da MOP I um grande quadro de parede feito pelo MOSCA e pelo DCE em 

homenagem ao Borges da Costa35. Este quadro segue até os dias atuais no salão da MOP, 

informando minimamente às novas gerações de estudantes que houve uma luta de décadas 

para a construção da moradia universitária. 

                                                           
35 Cf. no link: https://drive.google.com/file/d/1Xt517NImTguwIzapXBMayio4CmhVBdls/view 
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Em 2006, a FUMP inaugurou a Moradia Ouro Preto II, também na Avenida 

Fleming, e em 2008 lançou a Bolsa Auxílio Moradia, que oferecia R$500,00 de ajuda de 

custo para aqueles estudantes pobres que não conseguiam uma vaga na MOP poderem 

arcar com o aluguel. Alguns dos moradores mais engajados da MOP chegaram a conhecer 

a história do MOFUCE e do Borges da Costa, e da importância da sua luta para a criação 

das moradias universitárias, através do contato com as gerações antigas. 

Álvaro Zulu, que foi estudante de Gestão Pública e importante articulador na 

AMU no final dos anos 2000, foi um deles. Álvaro afirma categoricamente: “O MOFUCE 

é a maior vitória na luta [dos estudantes], de todos os tempos, de resistência da militância 

na UFMG” (ÁLVARO ZULU, 2018), e complementa: “A moradia Borges da Costa e o 

MOFUCE, porque é no metro quadrado mais caro de Minas Gerais, e a gente tá falando 

da terceira maior capital do Brasil, que é a quinta maior economia do mundo. É muita 

coisa, sabe?” (ÁLVARO ZULU, 2018). “É a maior vitória da resistência e da luta 

estudantil na UFMG de todos os tempos” (ÁLVARO ZULU, 2018). 

Porém, esta não era a visão da UFMG, que não desistia da postura desconfiada 

com relação ao MOFUCE. Esta era uma postura geral da UFMG desde a década de 1980, 

mas cada reitoria buscava tratar “a questão do MOFUCE” de uma forma distinta, 

conforme os ex-moradores de várias épocas colocaram. Algumas gestões não se 

preocupavam com o MOFUCE ou fingiam que ele não existia. Outras, já pressionavam e 

tentavam amedrontar os moradores da Casa. Algumas outras poucas, chegaram a apoiar 

pontualmente, como durante os anos 1995 e 1998 em que a universidade ofereceu à Casa 

dois funcionários que realizavam serviços de segurança e de limpeza. 

Os próprios membros do MOFUCE, após o despejo do Borges da Costa, tiveram 

grande receio de serem os próximos a serem achacados, e entraram em um período de 

refluxo das suas atividades e envolvimentos com os órgãos universitários e o movimento 

estudantil, quase que em uma espécie de estratégia do silêncio. Neste período, a nova 

ofensiva da Universidade sobre o MOFUCE se deu com a criação do projeto “Campus 

2000”. 

Este projeto tinha como objetivo “a transferência gradativa para o Campus 

Pampulha das unidades acadêmicas da UFMG situadas na região centro-sul de Belo 

Horizonte, além da reforma e modernização de outros prédios e edificações da 

Universidade já instalados na Pampulha”. (UFMG, s/d3). Portanto, em 10 anos, de 1999 
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a 2009, o projeto Campus 2000 teria concluído tal meta. Foi com este intuito que a UFMG 

publicou, no dia 27 de junho de 2001, o boletim intitulado “UFMG Negocia imóveis para 

viabilizar Campus 2000”, que anunciava: 

A UFMG recebe, até 12 de julho, propostas financeiras para a venda de um 

terreno de seis mil metros quadrados no bairro Santo Agostinho, na região 

Centro-Sul de Belo Horizonte. O imóvel está avaliado em R$ 9 milhões (R$ 

1,5 mil o metro quadrado). 

‘Talvez seja a última grande área no perímetro da avenida do Contorno 

propícia à construção de edifícios’, afirma o pró-reitor de Planejamento e 

Desenvolvimento, Ronaldo Pena. Além de adquirir um terreno de grande 

extensão localizado num dos bairros mais nobres da capital mineira, o 

comprador poderá contar com financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). ‘Ele terá dez anos para quitar 

o empréstimo, com base em juros calculados pela TJLP e mais 2,5% ao ano. 

São condições muito vantajosas’, garante Ronaldo Pena. Os interessados 

devem apresentar suas propostas em envelope fechado até 14 horas do dia 12 

(UFMG, 2001). 

O interesse em vender o imóvel do MOFUCE fora declarado de forma aberta pela 

UFMG. O disparate da Universidade era tamanho que se via no direito de anunciar 

publicamente para venda um imóvel que nem mesmo era seu, nem estava sob sua posse. 

A intenção por trás de tal “projeto” da UFMG parecia inacreditável, mas os moradores 

do MOFUCE já haviam a antevisto com meses de antecedência e começaram a se 

rearticular para enfrentar tal medida. 

Neste sentido, em maio de 2001, o MOFUCE enviou uma Carta Denúncia 

destinada à Anistia Internacional, onde afirmava: 

Subitamente uma nuvem de ameaças está pairando sobre nossas cabeças, 

estamos sob intensa aflição e expectativa de sermos achacados e 

escandalizados com uma batida policial à procura de absurdas evidências de 

crime e criminosos que absolutamente não existem em nossa Casa. São 

suspeitas infundadas e perversamente premeditadas com o objetivo claro e 

cristalino de provocar a saída pela força de uma Casa que construímos com 

grande luta política e sacrífico para abrigar pessoas como as que o MOFUCE 

abriga hoje: estudantes e professores (MOFUCE, 2001). 

E por fim, conclamavam que a 

Anistia Internacional (...) interceda de forma relevante e efetiva junto às 

entidades que zelam pelos Direitos Humanos no Brasil e na Comunidade 

Internacional para que todas as providências cabíveis, sem exceção, sejam 

tomadas pela defesa, segurança física e psicológica dos pacíficos e dignos 
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habitantes deste domicílio, do qual não somos invasores, já que a Casa nos 

pertence por direito (MOFUCE, 2001). 

Mais do que se confirmar diante do supracitado anúncio do projeto “Campus 

2000”, o receio dos estudantes se confirmava com a manifestação concreta de uma 

construtora interessada em angariar o imóvel da Casa do Estudante, em 07 de março de 

2003. A SOINCO – Sociedade Incorporadora e Construtora Ltda, responsável por 

construir diversos mega edifícios nos bairros de Santo Agostinho e Lourdes nas duas 

últimas décadas, havia adquirido o imóvel vizinho ao MOFUCE, que tinha sido uma 

adega de vinhos e foi transformado em um galpão (CASSIO ANDRANDE, 2018), 

quando esteve sem uso por anos. 

A Construtora transformou o galpão em um grande prédio de elite e passou a 

vender todos os apartamentos. Como dois apartamentos em específico ficavam de frente 

para a fachada lateral da Casa do Estudante, que estava completamente em reboco, a 

SOINCO encontrava dificuldades para conseguir vender estas unidades. Sendo assim, ela 

enviou, em 07 de março, um Ofício à reitora da UFMG, Ana Lúcia Almeida Gazzola, 

onde procurava saber com relação ao prédio do MOFUCE: 

SOINCO (...) vem respeitosamente solicitar de Vsª Sª, se possível, alguns 

esclarecimentos, a saber: 

1) O imóvel se encontraria listado para venda, em futuro próximo? 

2) Há previsão para revestimento externo (a fachada se apresenta em alvenaria 

aparente) 

Nossa preocupação se evidencia a partir das observações feitas por clientes que 

visitam nosso empreendimento, que nos impõem como condição básica para 

aquisição de nossas unidades o enquadramento do referido edifício vizinho às 

posturas municipais (SOINCO, 2003). 

A UFMG não se manifestou, nem a respeito da venda, nem a respeito da reforma 

do imóvel. Como não obteve um retorno, a SOINCO acionou a Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH), denunciando a UFMG por não realizar a manutenção no imóvel da Rua 

Ouro Preto, 1421, e assim descumprir com as leis municipais que exigiam que a fachada 

do edifício estivesse com o acabamento feito. Mesmo diante da denúncia e da posterior 

aplicação de multa da PBH, após a UFMG descumprir o prazo dado em notificação da 

Prefeitura para se adequar às normas, a Universidade não dedicou nenhuma iniciativa 

para reformar a fachada do imóvel. 

Cássio Andrade, que foi estudante de Geografia na UFMG e morador do 

MOFUCE, explica como funcionava o comportamento da Universidade com relação ao 
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prédio: “Não é nosso. É nosso para coisa que interessa pra gente. Pra coisa que não 

interessa, que é reforma, não interessa” (CÁSSIO ANDRADE, 2018). Esta postura 

descompromissada e oportunista da UFMG é a marca da sua relação com o MOFUCE. A 

intransigência da Universidade foi tamanha que a SOINCO, uma construtora de natureza 

privada, teve ela própria que fazer a reforma da fachada lateral do prédio, pois percebeu 

que a UFMG não daria nenhum retorno, e necessitava vender os apartamentos de frente 

para a área lateral do imóvel. Assim que reformou, conseguiu concretizar a venda de tais 

unidades. 

Nos anos 2005 e 2006, os moradores da Casa do Estudante já recebiam as contas 

de água e energia no nome da entidade, ou seja, do MOFUCE, demonstrando que já havia 

uma organização informal reconhecida por uma instituição vinculada ao Estado. A 

criação de uma Associação jurídica reconhecida em cartório já era um tema que aparecia 

nas assembleias, mas nesta época os estudantes achavam que a criação de uma Associação 

poderia representar uma facilitação para que eles fossem processados pela UFMG. 

Anteriormente a gente não fez isso [criar uma Associação] porque a gente 

sempre [falava] nas reuniões ‘vamo fazer uma Associação de moradores e tal’, 

e a gente ficava com receio de, pelo menos o pessoal do Direito que morava 

na época falava assim, ‘ó, se a gente fizer um, a gente vai ser uma unidade, 

vamos dizer assim, pra uma possível ação da UFMG. Se a gente continuar do 

jeito que tá, a UFMG vai ter que entrar com uma ação em cima de cada pessoa’. 

Então o raciocínio era esse (CÁSSIO ANDRADE, 2018). 

Ou seja, o receio de facilitar a iniciativa da UFMG entrar com um processo de 

despejo contra os moradores fez com que eles adiassem por anos a vontade que surgia de 

criação de uma Associação jurídica que pudesse representar oficialmente os moradores 

do MOFUCE diante das questões burocráticas que envolvia a Casa do Estudante. E como 

as decisões eram tomadas em assembleia de moradores, foi necessário um longo tempo 

de debates e chegada de uma nova geração para que a ideia de criação de uma Associação 

pudesse encontrar eco positivo entre a maioria dos mofuceanos. 

E isto ocorreu no dia 19 de setembro de 2010, quando foi fundada, em assembleia 

do MOFUCE, a primeira Associação jurídica que assumiria a Casa do Estudante pós 

golpe de 64: a Associação dos Moradores em Benefício à Cultura (AMBEC). O estatuto 

da AMBEC ampliou a reflexão sobre a vida do morador da Casa do Estudante, de uma 
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forma que o estatuto do MOFUCE de 1959 jamais poderia ter feito, já que a Casa ainda 

era apenas um projeto naquele momento. 

A organização interna da Associação era pensada para além da Diretoria, 

envolvendo os direitos e deveres dos moradores efetivos e dos possíveis hóspedes, e estes 

foram os novos pontos regulamentares trazidos com a AMBEC. Porém, depois de alguns 

meses, os moradores desenvolveram um debate em que perceberam que a AMBEC, 

apesar de se preocupar no nome em envolver as questões culturais como ponto elementar 

para a Casa, possuía uma nomenclatura que pouco se relacionava com a própria história 

do MOFUCE. 

Assim, em 17 de maio de 2011, foi aprovado em assembleia um novo estatuto de 

uma nova Associação, que era a sucessão da AMBEC: a Associação dos Moradores do 

MOFUCE. Do ponto de vista estatutário, algumas poucas regulamentações foram 

acrescentadas, como a menção à necessidade de posterior criação de um Regime Interno 

que regularizasse mais especificamente cada área comum e atividade da Casa (como a 

biblioteca, o telecentro, a cozinha coletiva etc.). 

O debate sobre a Associação se tornou permanente, e com isto, as novas reflexões 

sobre como ela deveria realmente ser não cessavam de surgir. A Associação dos 

Moradores do MOFUCE representava um avanço com relação a AMBEC, mas ainda 

havia um aspecto fundamental que não estava solucionado. Ao revisitarem o estatuto do 

MOFUCE, de 1959, os moradores da Casa perceberam que não fazia sentido eternizar no 

nome da associação que eles eram “moradores do MOFUCE”, pois o MOFUCE não era 

um lugar, mas uma movimentação, uma organização transitória, que tinha como único 

objetivo fundar a Casa do Estudante de Minas Gerais. 

A Casa do Estudante já estava fundada há décadas pelos próprios estudantes que 

a reocuparam em 1985 e concluíram sua construção. Faltava apenas, portanto, oficializar 

a conclusão do objetivo do MOFUCE, sucedendo-o juridicamente na Associação Casa 

do Estudante. Se o MOFUCE geria a fundação da Casa do Estudante, esta nova 

associação geriria a Casa do Estudante. Com isto, criou-se, então, em 25 de abril de 2012, 

a Associação Casa do Estudante de Minas Gerais (ACEMG), a organização que, enfim, 

atingia o objetivo histórico, já com meio século de duração, do MOFUCE. 
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2.6 - A quarta fase do MOFUCE: Consolidação da ACEMG (2012-) 

O primeiro parágrafo do estatuto da ACEMG apresenta um resgate panorâmico 

da história do MOFUCE que era fundamental para o desenvolvimento desta nova 

Associação: 

Nós, moradores e ex-moradores da Casa do Estudante, celebrando a 

consagração do objetivo finalístico do MOFUCE, considerando mais de 27 

anos de experiência autogestionária (outono de 1985) sob condições adversas 

como o golpe do regime militar e a tentativa de outras instituições de se 

apossarem de seu patrimônio material e imaterial, sensibilizados pela 

necessidade de se ter regras gerais para seu funcionamento e desenvolvimento, 

aprovamos o seguinte estatuto com o intuito de positivar os princípios de 

comunhão e solidariedade que nos guiaram até aqui e os valores que se 

mostraram imprescindíveis à perenidade desta casa (ACEMG, 2012, p. 1). 

A ACEMG se baseava centralmente na fidelidade aos compromissos e valores que 

a história do MOFUCE lhe impregnava. Com toda a precariedade material que ainda 

condicionava a realidade dos estudantes, utilizaram a Associação para promover 

articulações nos mais diversos âmbitos, e passaram a desfazer por completo o refluxo de 

atividades e envolvimentos que o MOFUCE havia passado no início da década de 2000. 

Do ponto de vista estrutural, desenvolveram na Casa do Estudante uma biblioteca 

com acervo inicial de livre acesso aos moradores, um telecentro (para os estudantes que 

não possuíam computador pessoal), uma horta coletiva, a renovação estética dos grandes 

muros exteriores da Casa, a aprovação do Projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio 

do Corpo de Bombeiros, a distribuição de rede de internet sem fio por todo o imóvel, a 

reforma dos banheiros coletivos, reparos e reformas elétricas parciais, aquisição de nova 

caixa d’água para o prédio, entre inúmeras outras ações voltadas à melhoria das condições 

de estrutura da Casa. 

No que se refere à organização interna, além das já regulares Diretorias 

(Presidência, Tesouraria, Secretaria e as vice-diretorias de cada uma destas funções), 

foram desenvolvidos Grupos de Trabalho (GT’s) e Comissões. Alguns dos GT’s mais 

significativos foram o Jurídico, o de Comunicação, de Formação Política e Cultural, de 

Infraestrutura, entre outros. Os GT’s eram grupos permanentes e que todos os moradores 

da Casa participavam para resolver questões cotidianas, logísticas ou operacionais da 

Casa, o que descentralizava inteiramente qualquer possibilidade de monopólio da ação 

por parte da Diretoria. 
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As Comissões eram mais pontuais, e se constituíam e desfaziam com base no 

atendimento a objetivos específicos. Alguns casos de Comissões desenvolvidas foram a 

de produção de um documentário sobre a história do MOFUCE, de organização de festas, 

de horta coletiva e reciclagem, de realização de campanhas financeiras e informativas. 

Também a forma de ingresso na Casa foi ampliada, em decorrência de dois motivos 

correlacionados. O primeiro, a adesão da UFMG ao Sistema de Seleção Unificado (SISU) 

em substituição ao vestibular próprio como forma de ingresso nos cursos de graduação, 

em 2014. O segundo, com a publicação de Editais com chamadas abertas para inscrições 

de interessados a morarem na Casa do Estudante, que eram divulgados no início de cada 

semestre letivo. 

Com a adesão ao SISU e às cotas, a UFMG passou a receber estudantes oriundos 

de diversos estados e de famílias mais pobres do que o perfil médio que esta universidade 

estava habituada. A ACEMG teve o mesmo impacto, na medida em que os Editais 

divulgados pela Internet e com inscrições online ampliavam o alcance do processo 

seletivo para ingressar na Casa a estudantes a quem jamais havia pisado em Belo 

Horizonte36. Estes novos moradores, de várias regiões do Brasil, ampliaram a diversidade 

cultural que era encontrada no convívio e o cotidiano na Casa do Estudante, trazendo 

novas experiências e concepções para a Associação. 

Apesar de inscritos online pelo edital, a aprovação de quem se tornariam novos 

moradores se dava sempre em assembleia da Associação, com a participação de todos os 

moradores, avaliando cada candidato, segundo critérios de condição socioeconômica, 

local de origem, e, claro, necessidade de conclusão de um curso educacional, não 

necessariamente de graduação.  

Além da categoria de “estudante formal”, foi criada pelo estatuto da ACEMG a 

de estudante informal, ou seja, de pessoas que não estavam vinculadas diretamente a uma 

instituição de ensino, mas que viviam de outras formas não escolarizadas de processos 

educativos, como autodidatas, artistas populares e professores, que podiam permanecer 

                                                           
36 Coincidentemente, este foi o meu caso, quando vim de Salvador para BH em 2014 para iniciar o curso 

de graduação em Antropologia na UFMG, e, sem ter dinheiro ou algum conhecido na cidade, encontrei na 

Casa do Estudante, ainda estando em Salvador, uma possibilidade imediata de morar, enquanto a MOP 

pedia de dois a três meses de análise do perfil socioeconômico dos calouros para poder liberar vagas a uma 

pequena parcela deles. 
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na Casa sob um tempo menor, e podendo ocupar tão somente 10% das vagas disponíveis 

na Casa do Estudante. 

Desde 2012, a ACEMG promoveu uma série de articulações políticas com 

coletivos, organizações e instituições vinculadas a movimentos sociais, a órgãos do 

Estado, a institutos acadêmicos e a projetos coletivos. Desenvolveu uma parceria com 

entidades como o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), a Associação dos 

Geógrafos Brasileiros (AGB)37, a antiga Organização Não Governamental (ONG, 

atualmente Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIP) Moradia e 

Cidadania, o Coletivo Margarida Alves (CMA) de Assessoria Jurídica Popular, o Área31 

– Hackerspace, e a Frente Revolucionária do Audiovisual (FRAUDI), entre outras. 

A Casa do Estudante tem sediado, durante a década de 2010, incontáveis eventos 

de relevância acadêmica, política, cultural e social em Belo Horizonte, como Encontros 

de Resistência Indígena, cursos de formação política, Xepas, Seminários da AGB, saraus, 

rodas de capoeira angola, oficinas de afoxé, oficinas de dança afro, entre inúmeras outras 

atividades. A reimersão do MOFUCE/ACEMG na movimentação política da cidade se 

deu com seus moradores levando a história da Casa para lugares como o Espaço Comum 

Luiz Estrela, que durante a sua ocupação, em 26 de junho de 2013 – ou seja, em meio às 

Jornadas de Junho – aprofundaram a relação com os advogados do Coletivo Margarida 

Alves, e iniciaram uma importante parceria entre as duas organizações. 

A inserção da história do MOFUCE diante de eventos e entidades de Direitos 

Humanos, e de encontros promovidos pela Comissão da Verdade de Minas Gerais, 

possibilitou que a ACEMG adentrasse em uma ampla rede de defensores públicos, 

advogados, promotores, militantes e apoiadores desta pauta. Através do Curso de 

Acionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ocorrido entre 15 e 17 de 

março de 2013 na sede do CMA, conheceram a advocacia do Geledés – Instituto da 

Mulher Negra, que os apresentaram ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do 

Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, Edmundo Antonio Dias Netto 

Junior, Procurador que futuramente iria apreciar o processo de despejo da UFMG contra 

a ACEMG. 

                                                           
37 Que possui a sede da Seção Local de Belo Horizonte em uma das salas administrativas da Casa. 
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Este foi um momento marcado por uma intensa pesquisa documental na Casa, 

resgatando a longa história do MOFUCE que era conhecida apenas por fragmentos de 

documentos e relatos orais entre os moradores mais dedicados a este objetivo. Uma série 

de trabalhos acadêmicos de estudantes que moravam na Casa tematizavam ou 

ambientavam o MOFUCE/ACEMG. Como se tratavam de trabalhos de disciplina, dos 

mais variados cursos, a grande maioria não chegava a ser publicada. Alguns poucos, 

apesar de não publicados, foram compartilhados com a Associação, e se tornaram 

referências escritas para os próprios moradores sobre a história e as atividades 

desenvolvidas na Casa, como um portfólio produzido por estudantes do curso de 

jornalismo da UNA (GOMES, MELO e RESENDE, 2013). 

Tudo passou a caminhar no sentido de uma auto-organização intensa na Casa do 

Estudante desde a fundação da ACEMG. Mas isto não se dava apenas devido a uma 

iniciativa voluntariosa e própria dos estudantes. Desde 2012, os moradores da Casa 

estavam em meio a um processo judicial promovido pela UFMG que visava desalojá-los, 

tal como fora feito com a Casa da Vovó e o Borges da Costa.  

A universidade tinha ultrapassado a linha costumeira da intimidação e adotado a 

da ação reivindicatória de reintegração de posse, almejando pôr fim ao conjunto da 

história da ACEMG e do MOFUCE, em nome da aquisição do imóvel que jamais lhe 

pertenceu. Iniciava-se aí um longo período de disputas judiciais da UFMG contra a 

Associação Casa do Estudante, e são os discursos adotados em meio a este conflito que 

serão descritos e analisados, por meio da documentação processual produzida até o 

momento presente, no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3: O PROCESSO JUDICIAL DA UFMG 

3.1 - Síntese do percurso da disputa judicial 

O objetivo do presente capítulo é apresentar as manifestações jurídicas e fazer 

uma análise inicial – para amparar um maior desenvolvimento analítico no capítulo 

seguinte, complementando com as falas das entrevistas e questionários – dos aspectos 

textual, contextual e formal dos discursos manifestos pela via grafada, ou seja, por forma 

documental, das partes envolvidas no processo judicial movido pela UFMG contra a 

ACEMG. Como não serão analisadas todas as manifestações das partes envolvidas na 

disputa produzidas durante o período do processo judicial, tomarei a seguir apenas a 

documentação mais significativa neste processo e para o objetivo elencado da pesquisa. 

Antes ainda de entrar cronologicamente nas manifestações documentais do 

processo, que são parte dos discursos dos envolvidos no conflito, farei uma breve 

exposição a respeito do percurso que tal disputa assumiu, desde o primeiro momento de 

notificação aos moradores da Casa por parte da UFMG, passando pelas respostas de 

ambos os lados, até a sentença do juiz da primeira instância, buscando ambientar o leitor 

quanto ao desenvolvimento histórico dos acontecimentos narrados. 

A primeira tentativa oficial da UFMG de retirar os estudantes da Casa do 

Estudante, e que precede o processo judicial, foi a “Notificação administrativa para 

desocupação do imóvel”, em 28 de fevereiro de 2012. Como a UFMG não conhecia 

nenhum morador do imóvel, colocou como réu de sua notificação um sujeito abstrato, 

denominado por “Vossa Senhoria”. Nesta notificação, a Universidade alegava ser a 

legítima proprietária do imóvel e dava aos ocupantes o prazo de 30 dias para desocupá-

lo, pois, do contrário, adotaria “as medidas judiciais cabíveis visando a retomada 

coercitiva do imóvel e reintegração da posse” (UFMG, 2012a). 

Diante da não resposta dos estudantes38, a Universidade enviou dois de seus 

servidores, em 02 de abril, para fotografar o imóvel, notificar os estudantes e buscar 

contato com os vizinhos para descobrir se havia algum problema ocorrendo - 

inconveniente ou ato ilícito - que pudesse ser usado pela UFMG na sua já pretendida ação 

judicial de despejo. 

                                                           
38 A “resposta” em questão – como a UFMG não fez nenhuma pergunta, mas só notificou exigindo a 

desocupação – seria a saída do imóvel, o que não houve. 
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No dia 25 de setembro, o morador da Casa do Estudante, Mario Jaymowich, 

enviou um e-mail para a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho 

(AMAGOST) apresentando as atividades realizadas na Casa e convidando a AMAGOST 

para aproximar relações com a Casa e participar de uma assembleia da Associação Casa 

do Estudante. 

Neste mesmo dia, o presidente da AMAGOST, Rodrigo Laender A. Najar, enviou 

uma carta à Reitoria da UFMG fazendo reclamações de barulho dos ocupantes da Casa 

do Estudante, colocando-se à disposição para contribuir com a UFMG no processo de 

desocupação do imóvel, e enviando em anexo o e-mail recebido pelo morador da Casa do 

Estudante, Mario Jaymowich. 

No mês seguinte, em 04 de outubro, a UFMG entrou no Juizado Federal, através 

do Procurador Federal Marcelo Andrade Féres, com a Notificação Judicial pedindo que 

os moradores da Casa do Estudante Henrique Kangussu Mendes e Saulo Albuquerque e 

todos os demais ocupantes fossem notificados judicialmente e intimados a abandonarem 

o imóvel em 30 dias. A Universidade mencionava a reclamação feita pela AMAGOST, 

alegava que a Defesa Civil teria sido impedida de vistoriar o imóvel, e que ela era a 

legítima proprietária do mesmo (UFMG, 2012b). 

A Justiça Federal, em 16 de outubro, mandou intimar os réus para que os mesmos 

se manifestassem a respeito da ação judicial. Este processo ficaria inicialmente 

identificado sob o nº 50984-49.2012.4.01.3800. A UFMG descobriu os nomes destes dois 

estudantes e vincularam seus endereços como sendo no imóvel da Casa do Estudante 

através do cadastro estudantil na FUMP, já que ambos eram beneficiários de bolsas de 

auxílio da Fundação. Porém, nesta época em que foi intimado, Kangussu sequer morava 

mais na Casa, já tendo formado e se retirado do imóvel. 

A ACEMG, diante desta ação judicial da UFMG e do pedido de mandado de 

intimação do Juiz, passou a articular de forma mais intensa a sua defesa judicial. Enquanto 

ainda faziam isto, o Juiz Federal da 5ª Vara, em 14 de janeiro de 2013, atendeu ao pedido 

da Universidade e emitiu um edital de intimação dando 30 dias para os ocupantes do 

imóvel desocupá-lo. No dia 31 deste mês, a ACEMG entrou com um pedido de 

impugnação da notificação judicial de desocupação de autoria da UFMG. 

No pedido, a ACEMG solicitava a impugnação do prazo de 30 dias para 

desocupação do imóvel, e aponta que os réus da ação não deveriam ser Saulo e Henrique, 
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mas sim a Associação, que era a representante jurídica dos moradores associados e 

gestora do imóvel. Com isto, a UFMG entrou, em 06 de setembro de 2013, com uma nova 

solicitação judicial, desta vez, a ação reivindicatória com requerimento de antecipação de 

tutela, inserindo como réus, além de Henrique e Saulo, a ACEMG. 

Iniciava-se aí um processo que duraria três anos para o julgamento da primeira 

instância, processo este identificado pelo número 46039-82.2013.4.01.3800. O Juiz 

Federal que assumiu o julgamento deste processo, no mesmo mês de setembro, no dia 20, 

decidiu pela postergação da apreciação do pedido de antecipação de tutela, por parte da 

UFMG, para após o prazo de resposta dos réus.  

No mês de março de 2014, dia 27, o Procurador Federal Edmundo Antônio Dias 

Netto Junior, representante do Ministério Público Federal, se manifestou a favor do 

indeferimento do pedido de antecipação de tutela formulado pela UFMG contra a 

ACEMG. Em abril, o Centro Acadêmico Afonso Pena (CAAP), da Faculdade de Direito 

da UFMG, e o Centro Acadêmico de Antropologia (CALS) da FAFICH publicaram notas 

de apoio à Associação. Em 06 de maio foi a vez do DCE da UFMG manifestar seu apoio 

a ACEMG. 

Em junho, dia 09, a ACEMG soltou sua Nota Pública “A Casa do Estudante é 

nossa!”, que contou com assinaturas de 82 organizações e coletivos de todo o Brasil – das 

quais 20 delas eram de Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e Diretórios Centrais 

dos Estudantes de sete universidades federais – em apoio a ACEMG. Esta potente Nota 

encerrava afirmando: 

Nós exigimos que o processo judicial de despejo seja extinto. A UFMG deve, 

ao menos, aceitar nossa existência - afinal, nós temos ajudado, 

convenientemente, a suprir as falhas das políticas de moradia e assistência 

universitárias do país, sustentando por 29 anos um espaço histórico de 

acolhimento estudantil. E assim continuaremos, resistindo - tal qual indígenas, 

trabalhadores, camponeses e jovens de periferia tem resistido no Brasil e no 

mundo. Com ou sem ação de despejo, com ou sem polícia: nós não vamos sair. 

A Casa do Estudante é nossa (ACEMG, 2014a). 

No dia 25 deste mês de junho, a ACEMG apresentou a sua Contestação à ação 

reivindicatória com requerimento de antecipação de tutela de autoria da UFMG. Em 18 

de setembro, o Juiz Federal decidiu pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela 

da UFMG, em concordância com a argumentação do MPF e da ACEMG. No dia 29 deste 
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mês, o Juiz do processo determinou, a pedido da Associação, que fosse realizada uma 

Inspeção Judicial na Casa do Estudante e que fosse realizada uma Audiência com as 

testemunhas a serem indicadas por ambas as partes. 

A Audiência foi realizada em 30 de junho de 2015 e a Inspeção Judicial na Casa 

foi feita em 10 de setembro. Ao dia 25 de janeiro de 2016, a ACEMG manifestou as suas 

Alegações Finais para serem consideradas no processo. Em 26 de setembro, o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região – Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, 

através do Juiz Federal responsável pelo processo, publicou a Sentença que julgava como 

improcedente a Ação Reivindicatória da UFMG contra a ACEMG. A vitória do processo 

foi da Associação Casa do Estudante. Pelo menos, na primeira instância. 

Dois dias depois da publicação da sentença, 23/09, a ACEMG, através dos seus 

advogados, enviou um Ofício a Reitoria da UFMG solicitando uma reunião para tratar do 

processo judicial. O objetivo da Associação era convencer à Universidade a não recorrer 

da sentença da primeira instância, e assim impedir que o processo fosse analisado e 

julgado por mais vários anos na segunda instância por um Tribunal de três juízes em 

Brasília. No dia 30 deste mês de setembro a ACEMG enviou outro Ofício, desta vez 

destinado ao Conselho Universitário, com o mesmo objetivo de diálogo com a Reitoria 

da UFMG. Em ambos os casos, não obteve respostas. 

Em 07 de outubro os moradores da Casa do Estudante fizeram uma manifestação 

em frente à Reitoria com uma grande faixa escrita: “A verdade é dura! Se a UFMG recorre 

legitima a ditadura”. A Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) publicou uma Carta 

de apoio a ACEMG em 11 de outubro de 2016. A UFMG recorreu da sentença do 

processo no final de 2016. No dia 20 de junho de 2018, a ACEMG enviou um Ofício para 

a nova Reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida39, solicitando uma reunião para tratar 

da recorrência à sentença da primeira instância, pedindo a sua extinção por parte da 

Universidade. 

Vemos que o conjunto da ofensiva da UFMG contra a Casa do Estudante se deu 

desde 2012, inicialmente com uma Notificação Administrativa, seguida por uma 

Notificação Judicial, até chegar à Ação Reivindicatória com pedido de antecipação de 

tutela, em 2013. Como é apenas este último documento que demarca o início do atual 

                                                           
39 Que foi Vice-Reitora da gestão anterior da Reitoria da UFMG. 
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processo judicial da UFMG contra a ACEMG, tomarei ele para considerar quais são os 

pressupostos, argumentações e reivindicações da Universidade, assim como para analisa-

los. 

Antes, porém, de entrar na descrição e análise deste documento e dos que se 

seguiram a ele durante o transcurso judicial, devo esclarecer como se deu o meu contato 

com estes documentos. O meu acesso aos autos do processo judicial se deu 

primordialmente através do arquivo da ACEMG. Em 2015, quando ainda morava na Casa 

do Estudante, tive acesso aos autos iniciais do processo de 2013, mas depois não pude 

acessar aos autos finais, após a sentença do Juiz em 2016. Isto porque a UFMG recorreu 

da sentença, e logo em seguida o processo foi para a 2ª instância, que é processada em 

Brasília, para aonde os autos já haviam sido enviados desde o final de 2016 (portanto, 

antes da escrita deste capítulo).  

Ao longo dos anos de disputa do processo na 1ª instância, a documentação dos 

autos foi acrescida em mais de 300 folhas, com provas anexadas ao processo por todas as 

partes envolvidas (UFMG, ACEMG e MPF). Os autos iniciais já contavam com quase 

300 folhas, a maior parte constituída de documentação oriunda da Ditadura, sobretudo do 

processo de dissolução do MOFUCE e seus anexos. Apesar de não acessar ao montante 

final de documentos, aqueles que eram mais importantes, como as manifestações de cada 

parte, e as principais anexações, foram analisados em meu trabalho, e constituíram o 

conjunto das referências documentais utilizadas nesta pesquisa. 

3.2 – A petição inicial da UFMG 

Como supracitado, a análise aqui considerará o processo levado a cabo no dia 06 

de setembro de 2013, quando a UFMG insere a Associação Casa do Estudante de Minas 

Gerais como ré, e o Processo segue com o nº 46039-82.2013.4.01.3800. Para efeitos de 

organização da exposição, este documento da Universidade será dividido em três tópicos: 

pressupostos, argumentações e reivindicações. 

O processo inicial entrado pela UFMG trazia como anexos dois documentos: a) 

Certidão do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte atestando 

que não há qualquer documentação a respeito da propriedade do imóvel da Rua Ouro 

Preto 1421, Santo Agostinho, a não ser a Doação feita pelo Estado de Minas Gerais à 

Universidade de Minas Gerais em 24/08/1929; b) Ofício da Secretaria Municipal de 

Arrecadações da Prefeitura de Belo Horizonte à Procuradoria Geral Federal contendo os 
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dados cadastrais do imóvel da Casa do Estudante, constando isenção de IPTU e o nome 

da UFMG como proprietária do imóvel. Com base nisso, a Universidade colocou o tópico 

“Dos fatos e do direito”, onde apresentava seus pressupostos. 

A) Pressupostos 

Os réus do processo eram, além da ACEMG, os moradores Henrique Kangussu 

Mendes e Saulo Álvaro de Alburquerque, bem como todos os demais ocupantes do 

prédio. Como a UFMG não sabia o nome de mais nenhum residente neste imóvel, alegava 

que os ocupantes deveriam ser individualmente identificados e citados por edital. Isto 

quer dizer que a Universidade não cedeu ao pedido da ACEMG de considerar apenas a 

Associação como ré no processo, em uma medida de não conferir legitimidade à 

Associação como representante dos moradores e gestora do imóvel. Ao mesmo tempo, a 

UFMG inseriu o nome da ACEMG entre os réus, e manteve a sua ânsia de identificar e 

citar todos os demais moradores, o que também era uma postura de intimação para os 

estudantes que vissem seus nomes citados no processo. 

No discurso da Universidade, não é um argumento, mas sim um pressuposto que 

a “UFMG é legítima proprietária e possuidora do imóvel constituído pelo terreno e 

edificação situados à Rua Ouro Preto, 1421, Bairro Santo Agostinho, nesta Capital, 

conforme certidão do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte” (UFMG, 2013, 

p. 2). Esta certidão citada registrava a “doação feita pelo Estado de Minas Gerais à 

Universidade de Minas Gerais, referente ao quarteirão 19 da 12ª secção urbana, dentre 

outros imóveis, em 24/08/1929” (UFMG, 2013). 

Com base nisto, a Universidade colocava que seria “indiscutível [o] domínio da 

UFMG sobre o referido bem” (UFMG, 2013, p. 2), e que a ocupação dos réus e de 

“terceiros desconhecidos” no imóvel careceria de “qualquer instrumento jurídico que 

legitime tal posse” (UFMG, 2013, p. 2). Acrescentava que a ocupação supostamente 

indevida do imóvel estaria gerando reclamações dos vizinhos, especialmente os 

vinculados à Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho 

(AMAGOST), em razão da “ocorrência reiterada de festas, som alto e inúmeras confusões 

no local” (UFMG, 2013, p. 2). 

Mencionava ainda que a Defesa Civil teria tido o acesso ao imóvel obstruído pelos 

ocupantes quando tentava realizar vistorias de praxe. A Universidade então invocava o 

artigo 1228 do Código Civil, que afirma que o proprietário tem o direito de reaver do 
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poder da propriedade de quem quer que injustamente a possua ou detenha, o que seria o 

seu “Direito de sequela”. A única prova documental que a UFMG se baseava em sua ação 

reivindicatória era a certidão do imóvel fornecida pelo Cartório, colocando-a como 

proprietária. 

Estes eram os pressupostos declarados da UFMG na sua acusação no processo 

judicial. Como veremos adiante, tanto na entrevista com um Pró-Reitor da UFMG quanto 

nas colocações das outras partes envolvidas no processo (MPF, estudantes e advogados, 

principalmente), havia outros pressupostos não declarados na ação da Universidade, e 

veremos o porquê de sua ocultação. 

B) Argumentações 

Na medida em que falava de seu suposto “Direito de sequela”, a UFMG colocava 

que esta é uma das facetas do “direito de propriedade”, o que seria um direito erga omnes, 

ou seja, que valeria para todos e não apenas para as partes em litígio (a ação de 

controvérsia judicial). O primeiro argumento da Universidade, portanto, era o “sagrado” 

direito de propriedade, que fundamentava a sua motivação. 

A UFMG apresentou uma resposta à colocação da ACEMG, quando entrou com 

o pedido de impugnação do processo 50984-49.2012.4.01.3800, em que esta relembrava 

a compra do imóvel em leilão da UFMG em 1961 e o processo nº 179/74 que reconhecia 

a propriedade do imóvel ao MOFUCE, alvo de ação de dissolução neste processo. Em 

sua resposta, a UFMG afirmou que a ação de dissolução do MOFUCE – que ela 

equivocadamente diz ser de dissolução do IEE – movida pelo MPF em 1974 tratou de 

incorporar o patrimônio do Movimento à UFMG, para esta dispor ao DCE. 

Nesta linha de raciocínio, citou a ata de extinção do MOFUCE, colocando que o 

mesmo já havia se desfeito voluntariamente em 1971, e o seu sucessor, IEE, doou o 

imóvel para o Projeto Rondon, em 1973. A UFMG demonstrava saber da documentação 

a respeito do MOFUCE da época da ditadura militar, inclusive do processo que levou a 

cabo a dissolução deste Movimento, com base no Decreto-Lei 228/67. Ela finalizou sua 

argumentação afirmando: 

De tudo isso, conclui-se que a UFMG sempre figurara como proprietária do 

imóvel no respectivo órgão de registro, conforme certidão em anexo, que dá 

notícia de sua propriedade originária, sem qualquer outra modificação e, no 

caso do processo mencionado pelos réus, insista-se, não houve alteração desse 



92 
 

quadro, o que torna indiscutível a atual propriedade da autora sobre o bem, o 

que lhe garante o direito de reivindica-lo, o que ora se pretende por meio deste 

processo (UFMG, 2013, p. 5). 

C) Reivindicações 

A UFMG propôs por meio deste processo uma Ação Reivindicatória com 

requerimento de antecipação de tutela. Isto significava uma sentença judicial de despejo 

dos estudantes (a ação reivindicatória), porém, que fosse concedida antes mesmo que o 

processo chegue ao fim, o que se caracterizaria como um despejo de urgência 

(antecipação de tutela).  

Como, supostamente, não restaria dúvidas de que a UFMG era a detentora da 

propriedade do imóvel, ela requeria a concessão de tutela antecipada. Para justificar seu 

pedido de antecipação de tutela, a Universidade acionava a categoria do “periculum in 

mora”, tomando como base a suposta negação dos ocupantes em permitir vistorias da 

Defesa Civil no imóvel e as reclamações da vizinhança.  

Periculum in mora, “perigo da demora” em latim, é um dispositivo jurídico que 

classifica as situações em que a demora no tempo de julgamento representaria um risco 

ao objeto em disputa, neste caso, a integridade do prédio. O que a Universidade estava 

afirmando era que se o Juiz não concedesse a remoção imediata dos ocupantes da Casa, 

deixando para concedê-la apenas ao final do processo, as instalações do imóvel seriam 

comprometidas com esta demora – devido à má gestão do espaço pelos estudantes, 

subentende-se. 

A UFMG alegava ter o dever de não se quedar inerte – diante desta atitude 

supostamente destrutiva dos estudantes, tanto na manutenção do imóvel quanto na relação 

com a vizinhança – uma vez que isto implicaria em manchar sua “boa imagem e 

prestígio”. “Além disso, os riscos de que haja toda sorte de situações indesejadas no local, 

com eventual responsabilização da entidade pública, forçam a conclusão de necessária 

antecipação de tutela, para que a entidade reassuma o pleno controle do bem” (UFMG, 

2013, p. 5). 

Curiosamente, a UFMG falava em “reassumir o pleno controle do bem”, o que 

remetia de forma oculta ao período em que recebeu o imóvel pela Ditadura, no início dos 

anos 1980. Via-se também que a Universidade se utilizava de uma apelação moral (sua 

“boa imagem e prestígio”) como um valor de interesse maior do que a possibilidade de 
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moradia dos estudantes (que para ela eram “terceiros”, colocando em dúvida o caráter 

realmente estudantil dos moradores do imóvel, o que sugeria o seu uso para atender a 

interesses pessoais). 

A Universidade colocava que todos os ocupantes do imóvel, por se tratarem de 

“desconhecidos”, deveriam ser identificados e citados em edital para tomarem 

conhecimento da ação de autoria desta universidade, o que representava uma nova 

suspeita contra o caráter representativo da Associação. Em um exemplo paralelo, era 

como se alguém que processasse a UFMG solicitasse a intimação nominal não apenas 

desta pessoa jurídica, mas de todos os membros de seu reitorado, visando tanto 

descredibilizar sua organização quanto intimidá-los. 

3.3 - O parecer do Ministério Público Federal 

Antes que a ACEMG respondesse a ação reivindicatória de despejo com pedido 

de antecipação de tutela da UFMG, o Ministério Público Federal se manifestou a respeito 

de tal pedido de tutela antecipada da Universidade, trazendo apontamentos significativos 

para o desenrolar do processo e estabelecimento do discurso de cada parte envolvida na 

disputa judicial. 

Em 27 de março de 2014, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, da 

Procuradoria Federal do Estado de Minas Gerais do MPF, Edmundo Antônio Dias Netto 

Junior, manifestou o seu parecer a respeito do pedido de antecipação de tutela da UFMG, 

trazendo novos elementos para a disputa judicial, que não se encontravam, ou se 

encontravam sob forma pouco desenvolvida, tanto nas primeiras manifestações 

processuais da UFMG quanto da ACEMG (na impugnação do processo de 2012, quando 

a Associação ainda contava com outra advocacia). 

O MPF iniciou seu parecer fazendo um relato com uma síntese da história da 

ACEMG e do MOFUCE. A história do MOFUCE – tal como se sucedeu de acordo com 

sua criação, compra do imóvel em leilão da UFMG, fechamento pela Ditadura, 

transferência do patrimônio para o Projeto Rondon, e dissolução jurídica da entidade – 

era inteiramente conhecida pelo MPF, em seus traços gerais, que a relatou em seu parecer. 

O Ministério Público colocou que o documento que comprovava a realização do 

leilão da UFMG de venda do imóvel - que futuramente seria a Casa do Estudante - não 

foi juntando aos autos do processo, mas citou a menção realizada a este leilão no Termo 

de compromisso de 04 de maio de 1973 quando o IEE transferiu o imóvel para o Projeto 
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Rondon, em que foi citada a realização do leilão. O imóvel foi propriedade da UFMG de 

1929 a 1961, ano em que esta Universidade o leiloou e o MOFUCE o adquiriu. O MPF 

colocou, equivocadamente, que em 1973 o MOFUCE doou seu patrimônio ao Projeto 

Rondon, sendo que em verdade foi o IEE quem o fez.  

Mencionou o recebimento das chaves da Casa, pela UFMG, do Projeto Rondon 

em 1981. Mencionou ainda o termo de permissão de uso do imóvel da Casa, entre UFMG 

e UEE. Citou que na Casa do Estudante residem cerca de 30 estudantes, havendo uma 

mãe solteira com criança de colo. Com isto, ele finalizou o relato expositivo da história 

do MOFUCE, e passou para a fundamentação de sua posição. 

As duas categorias fundamentais utilizadas pelo MPF na fundamentação de seu 

posicionamento foram a “ausência de autonomia da vontade quando da doação do 

imóvel” e “obrigação de reparação pelo Estado brasileiro”. O Procurador do MPF 

comentou que deveria ser destacado, em primeiro lugar, qual era o significado do 

Decreto-Lei 228/67, que serviu de base para dissolver o MOFUCE em 1975. Segundo 

este Procurador, “Esse decreto consagrou a perseguição política aberta do regime militar 

ao movimento estudantil, colocando-o sob controle e regulamentação das universidades 

e extinguindo entidades estudantis autônomas como o MOFUCE” (MPF, 2014, p. 4-5). 

As organizações estudantis universitárias tiveram de ser restritas ao âmbito de 

Diretórios Acadêmicos e DCE’s, contando com fiscalização ferrenha das diretorias e 

reitorias universitárias (MPF, 2014). “Além disso, as entidades remanescentes ficaram 

proibidas de discutir assuntos políticos, devendo se limitar à organização de reuniões e 

certames de caráter cívico, cultural e social (artigo 1º, “c”, do Decreto nº 228/67)” (MPF, 

2014, p. 4-5). Para o Procurador, o Decreto-Lei 228 acirrou os mecanismos de coação 

sobre o movimento estudantil que já tinham previsão na Lei Suplicy, de 1964 (MPF, 

2014). 

O reconhecimento deste significado do Decreto-Lei em questão é algo que 

atualmente pode parecer simples e de fácil conclusão, mas que durante os anos 1970 

nenhuma das partes envolvidas no processo de dissolução do MOFUCE (IEE, UFMG, 

DCE, MPF e Projeto Rondon) foi capaz (ou melhor, teve interesse) de reconhecer, uma 
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vez que todas estas entidades tomavam o Decreto-Lei 228/67 como pressuposto legítimo 

e inquestionável40. 

Edmundo evocava a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que o 

Brasil já era signatário durante a instauração do Decreto-Lei 228/67, e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, para colocar 

que o Estado brasileiro tinha a obrigação de defender as liberdades e direitos de 

pensamento, expressão, consciência e religião (MPF, 2014). 

Com isto, afirmou categoricamente: “entende-se que o MOFUCE sofreu 

perseguição política durante a ditadura militar, assim como as demais entidades estudantis 

autônomas e livres, o que se consubstanciou em violação aos direitos à liberdade de 

expressão e de associação” (MPF, 2014, p. 6). 

O Procurador colocou que se não fosse pela perseguição política sofrida pela 

ditadura militar – expressa tanto no Decreto-Lei 228 quanto no subsequente processo de 

dissolução da entidade – o MOFUCE não teria sido extinto e nem os seus bens teriam 

acabado em outros domínios (MPF, 2014). Ele apontou que as razões que motivaram a 

doação do patrimônio da entidade “sucessora” do MOFUCE ao Projeto Rondon não 

haviam sido esclarecidas pela ré (a ACEMG), mas indagou por qual outro motivo a 

entidade abriria mão do seu único patrimônio que não o da perseguição política que sofria. 

A extinção ter se dado em observância de todos os trâmites legais da época 

impõe, via de regra, que essa decisão seja respeitada, sob o prisma do princípio 

da segurança jurídica. Contudo, esse princípio não se reveste de caráter 

absoluto, mormente quando se apoia em decreto militar, editado durante 

regime de exceção, em violação aos direitos humanos à liberdade de expressão 

e de associação (MPF, 2014, p. 7). 

Ou seja, segundo a análise do MPF, o cumprimento dos trâmites legais da época 

no processo de extinção requeria que a decisão fosse respeitada para que não se ferisse o 

princípio da segurança jurídica41. Por outro lado, este princípio não deveria ser absoluto, 

                                                           
40 O único questionamento quanto à legitimidade do Decreto-Lei 228 foi feito pelo IEE, mas não criticando 

o caráter autoritário e repressor deste dispositivo – o que Newton Cardoso, como representante do IEE, 

concordava –, reclamando somente da sua generalização para todas as entidades estudantis, mesmo aquelas 

de direito privado e não representativas da categoria estudantil, o que feriria o Direito à Propriedade 

constitucionalmente garantido, segundo o IEE (1977). 

41 Explico mais adiante o que significa tal princípio. 
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sobretudo devido ao suporte que obteve o processo em questão em ato político-jurídico 

oriundo da ditadura militar. 

Edmundo questionou se as ações derivadas do Decreto-Lei 228/67 poderiam ainda 

hoje serem consideradas legítimas, uma vez que potencialmente entrariam em 

contradição com os compromissos firmados entre o Estado brasileiro e os acordos, 

convenções e tratados internacionais a respeito dos direitos humanos. Considerou, 

portanto, que “Pelo exposto, entende-se que essa decisão de dissolução judicial não pode 

continuar representando um obstáculo para o reconhecimento do direito de propriedade 

da Associação Casa do Estudante, sucessora do MOFUCE, sobre o bem imóvel da Rua 

Ouro Preto, 1421” (MPF, 2014, p. 8). 

Vimos aqui que a proteção ao “direito de propriedade” foi novamente invocada, 

só que dessa vez a favor da ACEMG, invertendo a lógica utilizada pela UFMG para 

mencionar este direito a seu favor. A centralidade do argumento do Procurador do MPF 

se baseava em que o Estado brasileiro deveria realizar um “controle de convencionalidade 

no presente caso”, ou seja, deveria desfazer as injustiças cometidas pelo Poder Judiciário 

contra o MOFUCE na época da ditadura militar, reparando esta entidade e se adequando 

às obrigações internacionais assumidas por este Estado com relação aos direitos humanos. 

Ele acionou as categorias de princípio da confiança legítima e princípio da boa-

fé objetiva para tratar da proteção ao direito de moradia dos estudantes. Em sua 

argumentação, o Procurador utilizou os três princípios fundamentais do Direito 

Administrativo para a “administração pública”: segurança jurídica, confiança legítima e 

boa-fé objetiva. Isto significava que, apesar do forte teor político de sua posição, o 

Procurador se fundamentou em concepções técnicas do Direito, interpretando-as de 

acordo com o teor político que este processo necessariamente envolvia. 

O princípio da segurança jurídica possuiria dois sentidos:  

O primeiro, de natureza objetiva, tem a ver com a estabilização do 

ordenamento jurídico, a partir do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e à coisa julgada; já o segundo, de jaez subjetivo, relaciona-se com a 

proteção da confiança do cidadão frente às expectativas geradas pela 

Administração Pública (BRAGA, 2014, s/p). 

O princípio da segurança jurídica sustenta o princípio da confiança legítima, de 

modo que ambos se reforçam. Porém, é preciso entendê-los em suas diferenças: 
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“Enquanto a segurança jurídica possui caráter amplo, sendo aplicável às relações públicas 

e privadas, a confiança legítima tutela, tão somente, a esfera jurídica particular, 

protegendo-o da atuação arbitrária do Estado” (OLIVEIRA, 2014 apud BRAGA, 2014, 

s/p).  

Ou seja, o Estado deve buscar manter a segurança jurídica, de modo a apresentar 

tanto um ordenamento jurídico estável quanto, em consequência disto, uma confiança do 

cidadão nesta ordem jurídica estatal. Já o indivíduo e as organizações privadas podem 

agir segundo a confiança legítima nestas disposições jurídicas do Estado, e tal expectativa 

deve ser reconhecida e valorizada pelo aparato jurídico. Já o princípio da boa-fé seria 

distinto, também possuindo dois sentidos: “O primeiro, objetivo, refere-se à lealdade e 

correção da atuação dos particulares; já o segundo, subjetivo, trata da crença do particular 

de que atua conforme as normas jurídicas do país” (BRAGA, 2014, s/p).  

Quando o indivíduo ou organização civil privada age de acordo com as 

expectativas geradas pela confiança legítima no ordenamento jurídico, e deste modo 

apresenta uma conduta compatível com sua crença, cumprindo com os dispositivos 

jurídicos e mesmo cooperando com o Estado ao esclarecer de forma verdadeira seus 

interesses e posições, o Direito reconhece e valora esta postura como princípio da boa-fé, 

o que também exerce importância em um processo judicial. 

O MPF colocou que, de acordo com estes três princípios, os estudantes moradores 

da Casa deveriam receber o reconhecimento do Estado por sua postura adequada com 

relação às previsões jurídicas do Estado no pós-1988, e com a própria compreensão que 

o abandono do imóvel pela UFMG gerava aos estudantes. Frente a isto, ressaltou o 

histórico da Casa desde a sua retomada em 1985, exaltando o papel do espaço para a 

formação dos estudantes e a política de conveniência da UFMG:  

diversos estudantes de baixa renda oriundos do interior de Minas Gerais ali 

estabeleceram sua residência, vindo a concluir sua formação universitária, o 

que de outro modo não lhes seria possível, em razão de a UFMG não ter uma 

política de moradia estudantil consistente à época (MPF, 2014, p. 9). 

Citou a ata do Conselho Universitário da UFMG, de 30 de setembro de 1993, que 

mencionava a existência do Borges da Costa e do MOFUCE como “sistema de moradia” 

da Universidade. A UFMG admitia aí a contradição de não ter o controle e fiscalização 

do MOFUCE, mas ao mesmo tempo o elencava como parte do seu sistema de moradia. 
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“Assim, se a UFMG não reconhecia expressamente o ‘MOFUCE’, ao menos aceitava a 

sua existência, que lhe convinha, por suprir as falhas de sua política de moradia 

universitária” (MPF, 2014, p. 10). 

Para o Procurador, “ao longo dos anos, a residência estudantil ‘MOFUCE’, hoje 

Casa do Estudante, prestou-se à efetivação do direito à moradia e à educação integral de 

centenas de estudantes, o que era aceito, como visto, pela UFMG” (MPF, 2014, p. 10). 

Este cenário, segundo comentou Edmundo, teria gerado expectativas legítimas nos 

estudantes de que a UFMG tinha conhecimento da Casa do Estudante e estava de acordo 

com a existência da mesma. E como dito acima, há uma valoração jurídica de que as 

expectativas legítimas, quando de acordo com os princípios da confiança legítima e da 

boa-fé objetiva, sejam estimadas e consideradas. 

Por isto mesmo, “não pode a UFMG, após anos de conveniente aceitação da Casa 

do Estudante como moradia universitária, agir de modo a privar os estudantes de ali 

continuarem a se estabelecer, com organização e gestão próprias” (MPF, 2014, p. 11). 

Afinal, se obtivesse o despejo, a UFMG estaria frustrando as expectativas legítimas e 

violando os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva gerados nos estudantes. 

Com isto, ele apontou diante do pedido de antecipação de tutela: 

Ocorre que o suposto fato de os estudantes não terem permitido vistorias no 

imóvel e de terem entrado em conflito com a vizinhança não coloca em risco 

a existência do bem e, assim, não representa risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação que poderia inviabilizar eventual retomada do controle do 

imóvel pela UFMG (MPF, 2014, p. 13). 

Ou seja, os fundamentos para se obter a concessão de antecipação de tutela – dano 

irreparável com o perigo pela demora – não se sustentariam na alegação dada pela 

Universidade. Um argumento colocado pelo Procurador era que questões relativas ao 

direito de vizinhança estão em um nível inferior às questões relativas aos direitos 

constitucionais de acesso à educação integral e à moradia (MPF, 2014).  

Em verdade, para o Procurador, a realidade do imóvel era exatamente o oposto do 

que a UFMG alegava: 

Verifica-se que, ao invés de deteriorar o bem e colocá-lo em risco, ao destiná-

lo para fins de moradia, os estudantes vêm, desde 1985 – data da reocupação 

do imóvel – colaborando para sua conservação e guarda, além de conferir ao 

bem inequívoca função social (MPF, 2014, p. 13). 
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É possível verificar que a escolha das palavras para se referir à ocupação de 1985 

é muito bem-feita por cada parte, a depender do seu interesse em jogo. Enquanto a UFMG 

denomina este ato por “invasão”, o MPF o classifica como “reocupação do imóvel”, o 

que demonstra o entendimento de que o imóvel já era ocupado sob posse dos estudantes 

antes de ser expropriado do MOFUCE. 

Outro dispositivo jurídico foi invocado por Edmundo ao afirmar que os estudantes 

fizeram cumprir a função social da propriedade tendo o imóvel sob suas posses. “Por 

outro lado, a UFMG, que alega ser detentora do imóvel desde 1981, nada fez durante três 

décadas para promover sua adequada guarda, conservação e utilização” (MPF, 2014, p. 

13). O Procurador conseguiu apontar a razão pela qual a UFMG em sua acusação nem 

mesmo mencionou a questão da função social da propriedade, visando não demonstrar a 

contradição da sua posição. 

Colocou o MPF que não há direito à educação sem a garantia do direito à moradia. 

Sem acesso à moradia os estudantes residentes na Casa seriam impedidos de concluir seus 

estudos. Ponderou-se também que o dano causado pela concessão da antecipação de tutela 

seria desproporcional ao dano que a UFMG alegava que sofreria caso tal tutela imediata 

não lhe fosse concedida: “Assim, por importar no despejo forçado de estudantes 

carentes, o dano causado por eventual concessão da tutela antecipada seria irreparável e 

muito mais gravoso do que o alegado dano causado à “boa imagem e prestígio” da UFMG 

em virtude de supostas reclamações da vizinhança” (MPF, 2014, p. 14). 

A irreversibilidade danosa somente entraria em jogo a desfavor dos estudantes, já 

que seriam eles quem poderiam ter suas vidas achacadas e desestruturadas por completo 

com a antecipação do despejo. Era o que confirmava Edmundo, ao reforçar que “o dano 

causado por eventual concessão da tutela antecipada seria irreversível, vez que o despejo 

desestruturaria as vidas dos estudantes, inviabilizando a continuidade de seus estudos em 

Belo Horizonte, bem como importaria na dissolução da Associação Casa do Estudante” 

(MPF, 2014, p. 14). 

O Procurador citou artigo 273, § 2º do Código de Processo Civil que menciona 

que não deve haver antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade do objeto 

antecipado. A argumentação do MPF não só refutou o fundamento alegado da UFMG 

para obter a antecipação de tutela, como também atestou que tal pedido encontrava uma 

interdição jurídica para ser atendido, já que se caracterizarava dentro da situação em que 
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a tutela não pode ser antecipada, pois oferecia risco irreversível de dano a quem sofreu 

tal antecipação. 

A situação concreta é o exato oposto do que pretende a UFMG, pois a ocupação 

atual do imóvel não coloca em risco eventual provimento final de desocupação 

em favor da autora. A manutenção dos estudantes no local, além de garantir 

seu direito à moradia e à educação integral, faz cumprir a função social da 

propriedade, colaborando para a adequada utilização, guarda e conservação do 

bem, outrora vazio e abandonado (MPF, 2014). 

No que se refere ao pedido da UFMG de concessão da tutela antecipada, o MPF 

derrubou, em vários sentidos, o único argumento apresentado pela autora. Após 

apresentar todos os fundamentos de sua posição, o Ministério Público encerrou seu 

parecer se colocando pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela da UFMG. 

Tanto do ponto de vista técnico (do Direito), quanto do político (da história política do 

MOFUCE), o MPF acrescentou ao processo uma manifestação que seria fortemente 

influenciadora dos rumos que esta disputa assumiria dali em diante. 

Não é exagerado afirmar que o MPF em muito contribuiu para a mudança de uma 

correlação de forças entre ACEMG e UFMG neste processo, já que anteriormente à sua 

manifestação havia apenas uma voz ecoando de algum órgão do Estado, a da acusadora. 

Outro elemento que exerceu um peso incalculável nesta disputa foi a relação específica 

que o MPF teve com o MOFUCE ao longo da história desta entidade. 

O mesmo Ministério Público Federal que em 1974 solicitou a dissolução do 

MOFUCE e a transferência do seu patrimônio para a UFMG, conforme orientava o 

Decreto-Lei 228/67, em 2014 se manifestou contrário ao pedido da Universidade em 

despejar os estudantes residentes na sede do antigo MOFUCE, com base na história de 

perseguição a esta entidade durante a ditadura militar, assim como com base em vários 

dispositivos legais e jurídicos desenvolvidos e assumidos pelo Brasil.  

O mesmo MPF que foi encarregado de fazer cumprir o Decreto-Lei 228/67 é o 

que contestou a validade deste Decreto-Lei para o período democrático pós-ditatorial. 

Tratava-se de uma brecha, uma abertura de uma nova compreensão em determinados 

setores do aparato jurídico do Estado a respeito dos efeitos de alguns de seus ditames da 

ditadura. Foi também nesta linha que a defesa dos estudantes no processo seria logo em 

seguida colocada. 
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3.4 - A resposta dos estudantes 

No dia 25 de junho de 2014, a ACEMG, já representada juridicamente pelos 

advogados do Coletivo Margarida Alves, tornou pública a sua Contestação ao processo 

de despejo da UFMG. Antes mesmo de entrar no conteúdo da exposição, chama a atenção 

a discrepância numérica de páginas e anexos da defesa dos estudantes e da acusação da 

Universidade.  

Enquanto a UFMG apresentou sua ação reivindicatória com requerimento de 

antecipação de tutela em seis páginas e anexou dois documentos como provas, a 

Associação colocou uma defesa elaborada em 33 páginas, com mais de 28 anexos, entre 

os quais se encontravam cartas, atas, vídeos, fotos, reportagens, além de diversos 

documentos do MOFUCE, incluindo aqueles relativos à época da ditadura. 

A Contestação iniciou com a própria ACEMG inserindo na lista de contestantes 

da Ação Reivindicatória da UFMG, além da Associação, o nome de vários moradores da 

Casa, o que buscava responder tanto à insinuação da Universidade de que o espaço era 

tomado por “terceiros” ou “desconhecidos” como também aumentava uma determinada 

força simbólica da contestação. 

A Associação iniciou relatando a sua história, retomando as mais diversas épocas 

do MOFUCE, e focando principalmente no período da ditadura militar, com os 

acontecimentos em torno do Decreto-Lei 228/67 e da doação do imóvel ao Projeto 

Rondon. Colocaram que após a transferência do imóvel para a UFMG, o mesmo 

permaneceu em abandono, até ser ocupado por um grupo de estudantes em 1985, que 

trouxeram à tona novamente o uso do espaço e, “para tanto, retiraram todo o entulho do 

imóvel, realizaram a limpeza do ambiente e iniciaram a construção do segundo andar42 

da casa” (ACEMG, 2014). 

Citou-se a carta escrita pelos moradores da Casa do Estudante ao Conselho 

Universitário da UFMG, nos anos 1990. Foi colocado que a UFMG reconhecia o 

MOFUCE como parte do seu deficitário sistema de moradia, através de um cadastro de 

imóveis da UFMG de 07 de novembro de 1991 e da ata do Conselho Universitário de 30 

de setembro de 1993. Mencionou o histórico da criação da “Associação dos Moradores 

                                                           
42 Se considerarmos o primeiro andar como térreo, a Casa tem dois andares, além do térreo. Porém, a 

classificação mais comum que fazem os moradores é considerando o térreo como primeiro andar. Nesta 

identificação, a Casa possui três pavimentos ou andares. 
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em Benefício da Cultura” (AMBEC), e sucessivamente da “Associação dos Moradores 

do MOFUCE” até chegar na atual “Associação Casa do Estudante”. 

Os estudantes colocaram que na sua proposta de Ação Reivindicatória, a UFMG 

desconsiderou a perseguição política do regime militar como fator determinante no 

processo do imóvel deixar de pertencer ao MOFUCE (ACEMG, 2014). Assim, afirmaram 

que “a autora se funda em ato de exceção exarado pelo Regime Militar e fulminado 

por lei posterior, para reivindicar a propriedade de um imóvel edificado pelos 

próprios estudantes em busca de suprir a inoperância da política de moradia 

estudantil” (ACEMG, 2014, p. 5). 

É graças aos estudantes moradores que o imóvel cumpre com sua função social 

há cerca de 30 anos (ACEMG, 2014). O primeiro dispositivo jurídico que a ACEMG 

inseriu na disputa foi a “Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia”, prevista no 

art. 2º da MP 2220/2001. Devido a este dispositivo, a UFMG não poderia reivindicar o 

que não é seu, pois perderia qualquer domínio sobre o imóvel em função da Concessão 

de Uso Especial para Fins de Moradia em favor da Associação Casa do Estudante 

(ACEMG, 2014). Esta Concessão seria disponibilizada para as ocupações com mais de 

cinco anos de duração, que fizessem cumprir a função social da propriedade, até o ano de 

2001, data em que foi publicada. 

A Associação mencionou a existência de 30 estudantes residentes da Casa, 

incluindo uma mãe solteira com criança de colo. Esta mãe, caso seu curso universitário 

fosse feito na UFMG, não poderia residir na Moradia Universitária do Ouro Preto (MOP), 

administrada pela FUMP, uma vez que alunas gestantes que residem nesta Moradia são 

“convidadas a se retirar”, ou seja, desabrigadas, pela Universidade. 

Na Casa do Estudante, os moradores organizaram uma estrutura mínima para 

estudo, como a sala de estudos, a biblioteca e o telecentro. A ACEMG retomou a citação 

de Haroldo Dutra Dias, Juiz de Direito do Juizado de Relação de Consumo de Belo 

Horizonte, na contestação apresentada pelo ex-advogado da Associação, André Jorge 

Costa Ferreira, a outro processo judicial entre o MOFUCE e um ex-morador expulso: 

No caso em tela, estamos diante de uma moradia estudantil, sem fins 

lucrativos, que acolhe estudantes carentes, vindos do interior, oferecendo-lhes 

um local simples, mas digno, para que possam concluir os estudos.  

Criticam-se jovens que são preguiçosos, que abandonam voluntariamente os 

estudos, que se entregam ao crime e as drogas por puro comodismo.  
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Todavia, nesse caso concreto, estamos lidando com jovens batalhadores que 

venceram barreiras imensas para chegarem a capital a fim de concluírem seus 

estudos, contando com a ajuda desta associação para terem um teto onde 

repousar (ACEMG, 2014, p. 7). 

A Casa se organizaria internamente de modo democrático e educativo, o que 

alguns denominavam de “autogestão”43. Foi reforçado o perfil de baixa renda dos 

estudantes que residem na Casa, e mencionado a realização de diversas atividades 

artístico-culturais na Casa, como dança afro, capoeira, oficinas de fotografia etc. A 

Associação citou ainda que a ACEMG era filiada ao Movimento Nacional de Direitos 

Humanos (MNDH), e que recebeu notas de apoio do DCE-UFMG, do Centro Acadêmico 

Afonso Pena (CAAP) – da Faculdade de Direito da UFMG, e do Centro Acadêmico do 

curso de Antropologia da UFMG, além das dezenas de assinaturas de apoio na Nota 

Pública “A Casa do Estudante é Nossa”. 

Um aspecto técnico da defesa da Associação foi a categoria utilizada de 

“Ilegitimidade passiva”, para se referir aos moradores como réus apontados pela UFMG. 

A ideia de ilegitimidade passiva significa que o respectivo réu não está em condições de 

responder no processo, pois não há legitimidade na sua implicação como réu. Ou seja, é 

a situação em que o réu apontado nem mesmo em tese poderia ser responsabilizado. Se a 

ilegitimidade passiva é confirmada, a ação judicial deve ser preliminarmente extinta, sem 

entrar no mérito do pleito. 

Os advogados mencionaram que a Associação foi reconhecida como entidade pelo 

Judiciário em 2006, dando-lhe poder de remover do imóvel um de seus residentes que se 

encontrava em situação irregular. Nesta ocasião, ficou evidenciado que “quem possui o 

imóvel é a Associação, e não os estudantes, individualmente” (ACEMG, 2014, p. 9). Por 

isto, afirmaram os advogados, a ACEMG era a única legítima detentora do imóvel, 

devendo ser excluídos os nomes dos moradores da Casa citados no processo. 

As duas condições necessárias para a concessão da antecipação de tutela são 

“prova inequívoca” e “risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. A antecipação 

de tutela deve ser provida diante de “prova clara e evidente sobre a qual não haja dúvida 

razoável”, e não em “simples fumaça do bom direito (fumus boni iuris)” (ACEMG, 2014, 

                                                           
43 Comento no capítulo seguinte o que os moradores entendem como “autogestão” e proponho outro termo 

para esta organização interna, com base em alguns teóricos que conceituaram qual realidade a palavra 

“autogestão” na sua totalidade expressa. 
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p. 10), como a UFMG sugeria. Também não se atende a pedido de antecipação de tutela 

em caso de periculum in mora, “mas em dano irreparável ou de difícil reparação” 

(ACEMG, 2014, p. 10). Logo, os dois pressupostos colocados pela UFMG para solicitar 

antecipação de tutela seriam insuficientes para tanto. 

O suposto incômodo da vizinhança com relação aos alegados barulhos da Casa 

não colocava em risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao imóvel. Além disso, 

não havia nos autos qualquer Boletim de Ocorrência que registrasse alguma forma de 

confusão no local, mas tão somente o e-mail da AMAGOST. A ACEMG citou uma 

declaração de vizinho que falava que não havia problemas com os moradores da Casa do 

Estudante. Mencionou o convite feito pela ACEMG à AMAGOST para que esta 

conhecesse a Casa e fosse participar de uma Assembleia dos moradores, para aproximar 

as relações entre as duas Associações. 

Afirmou que não havia nos autos qualquer comprovante de que a Defesa Civil 

tivesse sido impedida de realizar vistoria no imóvel da Casa do Estudante. Não haveria 

nenhum interesse da ACEMG em evitar o trabalho da Defesa Civil, que é o de prevenir 

desastres, e que a Associação teria este mesmo interesse com relação ao seu imóvel. Para 

rebater este argumento de risco de qualquer desastre na Casa, os advogados da ACEMG 

apresentaram dois argumentos. O primeiro era o de que a Associação solicitava uma 

inspeção judicial do Juiz do processo à Casa. O segundo, que havia um projeto de 

prevenção de incêndio para o imóvel em fase de aprovação (ACEMG, 2014). 

O que seria irreparável, portanto, não seria um pretenso dano ao imóvel no caso 

da permanência dos estudantes nele, mas sim os danos causados aos estudantes caso eles 

fossem desalojados. Isto porque se tratava de “jovens que contam com renda insuficiente 

para seu sustento e, em sua maioria, não têm família em Belo Horizonte” (ACEMG, 2014, 

p. 15). Estes estudantes não teriam para aonde ir, e provavelmente veriam sua formação 

intelectual e profissional interrompidas. Esta situação caracterizaria exatamente o motivo 

no Código de Processo Civil para se interditar um pedido de antecipação de tutela: “Art. 

273, §2º - Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado” (ACEMG, 2014, p. 15). 

A ACEMG abordou então a necessidade no caso analisado de declaração da 

inconstitucionalidade daqueles efeitos gerado pelo Decreto-Lei 228/67. Colocou que “O 

controle difuso de constitucionalidade é via que permite que qualquer interessado suscite, 
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no curso do pleito judiciário e em defesa de sua causa, a inconstitucionalidade de lei que 

se lhe quer aplicar, buscando, assim, que tal aplicação seja afastada” (ACEMG, 2014, p. 

15). Os advogados da ACEMG citaram uma jurisprudência, e solicitaram que os efeitos 

do Decreto-Lei fossem tornados inconstitucionais – e não só o Decreto-Lei em si, o que 

já era inconstitucional desde 1988. 

A prova da UFMG era uma certidão de Cartório que certificava que ela era a 

proprietária do imóvel, certidão esta que deriva do ato de expropriação do bem do 

MOFUCE pela ditadura militar. Os advogados da Associação, no entanto, classificaram 

o Decreto-Lei 228/67 como uma “aberração jurídica” (ACEMG, 2014, p. 18), e 

comentaram que este dispositivo foi anulado pela Lei 6.680, de 16 de agosto de 1979. 

Mas apesar do Decreto-Lei ter sido revogado,  

manteve-se seu efeito injusto e completamente avesso à atual Constituição 

Democrática gerado à parte ré, já que o imóvel que era de propriedade do 

MOFUCE permanece registrado em nome da Universidade Federal de Minas 

Gerais, como consequência do que determinava o Decreto-Lei 228/67 

(ACEMG, 2014, p. 18). 

A Associação colocou então que “Por todo exposto, resta evidente a necessidade 

de que seja declarada a inconstitucionalidade dos efeitos gerados pelo Decreto-lei 228/67, 

declarando-se também, via de consequência, que é a Associação Casa dos Estudante a 

legítima proprietária do imóvel objeto da presente ação” (ACEMG, 2014, p. 19). Em 

seguida, os advogados apresentaram um pedido de Concessão de Uso Especial para Fins 

de Moradia destinado a ACEMG. Este pedido acompanhou uma exposição a respeito do 

direito à moradia digna: 

O direito à moradia é um direito social concreto, um direito subjetivo passível 

de tutela específica, o que equivale a dizer que não é apenas de conteúdo 

programático. Possui aplicação imediata, podendo o cidadão, caso não 

diferido, exigir do Poder Público, via Poder Judiciário, uma ação positiva do 

Estado, ou seja, afastar qualquer ação ou omissão do Poder Público que ameace 

ou cause lesão a este direito (ACEMG, 2014, p. 22-23). 

Segundo colocaram ACEMG e CMA, o direito à cidadania e o princípio da 

dignidade da pessoa humana seriam sustentáculos dos demais direitos sociais que um 

cidadão possui. Mencionaram o Estatuto da Cidade que garante o direito à moradia digna, 

e passaram a tratar da função social da posse da propriedade. Comentaram que a UFMG 
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não fez qualquer menção à função social da propriedade da Casa, que é garantida pela 

ACEMG.  

Nossa atual Constituição trata da função social em seus artigos art. 5°, incisos 

XXII, XXIII; art. 170, III; e art. 182, de maneira a atrelar o direito à 

propriedade à dignidade da pessoa humana (art. 1, III), à solidariedade social 

(art. 3o), à busca de erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades 

sociais (art. 3o, III), bem como à promoção do bem de todos (art. 3o, IV). Dessa 

articulada rede de direitos decorre que não se pode sequer ser considerado 

proprietário ou possuidor aquele que não impõe ao seu imóvel alguma 

destinação (ACEMG, 2014, p. 24). 

Mesmo que se considerasse a UFMG como proprietária do imóvel, aceitando o 

processo autoritário que deu a ela este bem, ainda permaneceria o questionamento da 

função social da propriedade sob a posse da UFMG (período em que o espaço esteve 

abandonado) e do MOFUCE (quando o imóvel serviu de Casa para abrigar milhares de 

estudantes). A função social, colocaram os advogados, deve ser exercida não só pelo 

imóvel privado, como também pelo público, e este prédio – como vários outros da UFMG 

pela região central de BH – esteve sem o exercício de sua função social enquanto a 

Universidade teve a sua posse. 

A ACEMG realizou pedidos contrapostos, que são pedidos a serem considerados 

em caso da reivindicação principal – o indeferimento da ação reivindicatória e 

antecipação de tutela – não ser atendida. O primeiro pedido feito foi o de “proteção 

possessória”, que é um dispositivo jurídico utilizado para assegurar o direito de posse a 

quem se encontra em determinado imóvel. O Segundo pedido foi o de “Concessão de uso 

especial para fins de moradia”, na modalidade coletiva, conforme já explicado acima. O 

terceiro, “indenização”, em caso de decisão pelo desalojamento do imóvel. 

Afirmaram que “a boa-fé dos estudantes integrantes da Associação estudantil 

advém da certeza que tinham sobre a justeza do exercício possessório, que já se dá de 

maneira ininterrupta há aproximadamente 30 anos” (ACEMG, 2014, p. 29). Pediram que 

fosse garantido à Associação “o direito de retenção do imóvel pelo valor das benfeitorias” 

(ACEMG, 2014, p. 29) realizadas ao longo de todo este tempo que possuíam a Casa.  

Por fim, a ACEMG apresentou 10 pedidos ao Juiz: Preliminar de ilegitimidade 

suscitada, mantendo apenas a ACEMG como ré; indeferimento do pedido de antecipação 

de tutela, e em seguida, da ação reivindicatória; caso não fosse indeferida a antecipação 
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de tutela, que se realizasse uma audiência de justificação; realização de inspeção judicial 

na casa; concessão de proteção possessória; declaração incidental de 

inconstitucionalidade dos efeitos do Decreto-Lei 228/67; concessão de uso para fins de 

moradia para a ACEMG; reconhecimento do direito à indenização e retenção do imóvel 

à Associação pelas benfeitorias promovidas, em caso de acatamento ao pedido da UFMG; 

disponibilização de benefícios de justiça gratuita; condenação da UFMG pelos ônus de 

sucumbência e honorários advocatícios. 

A resposta dos estudantes foi monumental, superando em complexidade e 

completude a acusação da UFMG em diversos sentidos, na argumentação, nas provas 

juntadas, nos dispositivos jurídicos acionados, nos fundamentos e nas reivindicações. A 

Universidade, que inicialmente achava que os estudantes seriam despejados em 30 dias, 

havia recebido uma defesa jurídica por parte da Associação que ela jamais poderia 

imaginar. Ficava nítido para todos os envolvidos que o caso não era tão simples e 

indiscutível a favor da UFMG como esta Universidade alegava. 

Já na parte final do processo, no dia 25 de janeiro de 2016, a ACEMG tornou 

pública as suas Alegações Finais ao processo. Neste documento de oito páginas, os 

advogados rebateram as argumentações residuais que haviam da UFMG pedindo a ação 

reivindicatória (o requerimento de antecipação de tutela já havia sido recusado pelo juiz 

nesta data). A Associação pediu o indeferimento da solicitação da UFMG de realização 

de perícia judicial no imóvel, colocando que a inspeção judicial já era o suficiente para a 

coleta de prova in loco. 

Ainda que houvesse algum risco às instalações prediais, a intervenção nas mesmas 

deveria ser feita pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil ou pela fiscalização 

municipal, e jamais por parte da UFMG em ação disputando a propriedade do imóvel 

(ACEMG, 2016). Citou as parcerias da Casa com um coletivo de audiovisual e a AGB. 

Estas parcerias não descaracterizariam o objetivo de moradia estudantil da Casa, mas 

ampliariam as possibilidades de formação dos estudantes. Mencionou o salão e a cozinha 

como espaços coletivos e de compartilhamento de trajetórias. 

Ressaltou que a adesão da UFMG ao SISU ampliou a procura da Casa por parte 

de estudantes oriundos de outros estados. Citou trecho do Termo de inspeção realizada 

pelo Juiz do Processo: “O local, apesar de simples, é amplo e relativamente conservado, 

dentro das possibilidades. Há projeto de prevenção e combate a incêndios em processo 
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de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros-Prefeitura” (ACEMG, 2016, p. 3). Falou 

também sobre as testemunhas da ACEMG ouvidas em audiência: 

Na audiência, testemunharam em favor da Casa do Estudante, nesta ordem: 

João Batista, professor da PUC-MG que morou nos anos 85-86; Rubens Alves, 

professor efetivo da UFMG (sic) que morou no imóvel nos anos 85-88; a 

cineasta e professora Carem de Abreu que morou nos anos 92-99; o advogado 

Alexandre Aramudi, vizinho de "parede-e-meia" da Casa há 40 anos; o 

professor Gildázio Alves, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, do 

qual faz parte a Associação Casa do Estudante; e, por fim, o estudante de 

antropologia Matheus Almeida, que mora na Casa desde que veio da Bahia 

para estudar na mesma Universidade que agora pugna judicialmente seu 

desalojamento. Vê-se que na maioria se tratam de pessoas que moraram na 

Casa e hoje são cidadãos com formação acadêmica de nível superior e emprego 

constituído (ACEMG, 2016, p. 3). 

Como visto, fui um dos que depuseram como testemunhas a favor da ACEMG na 

Audiência, e refletirei brevemente na Conclusão sobre este momento e a importância dele 

em mim como autor desta pesquisa. A Associação mencionou que alguns estudantes 

moradores da Casa escreveram cartas ao Juiz relatando suas experiências e a importância 

da Casa para sua vida acadêmica. 

Comentou que a UFMG jamais realizou um Boletim de Ocorrência sobre a Casa, 

e chegou a prestar serviços de vigilância e limpeza por um breve período da década de 

1990. Mencionou que a quase totalidade dos estudantes da UFMG que residem na Casa 

são assistidos pela FUMP, por devida e comprovada carência dos mesmos diante da 

Universidade. Colocou que a UFMG teria dito durante a audiência que “não tem interesse 

em firmar acordo que não contemple a saída das pessoas que estão na casa” (ACEMG, 

2016, p. 4). 

Os advogados retomaram a questão do direito à memória, à verdade e à justiça, ao 

comentarem que  

O conflito estabelecido nos presentes autos guarda relação íntima com a 

temática da justiça de transição no Brasil. Tal conceito se refere a um conjunto 

de processos e dispositivos que estão relacionados com históricos de abusos e 

violações de direitos humanos em períodos autoritários (ACEMG, 2016, p. 6).  

Diante disto, prosseguem, “reparar dano de tamanha monta, ainda que de forma 

precária, constitui compromisso que o Estado Democrático de Direito não pode se furtar 
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a cumprir, sob pena de reiterar a dura violência sofrida pelos estudantes” (ACEMG, 2016, 

p. 7). 

Outra vez remeteram para a necessidade de observar o cumprimento da função 

social da propriedade sob a posse dos estudantes, como indício de que o imóvel recebe 

sua melhor destinação com a gestão da Associação:  

Hoje o imóvel objeto de litígio cumpre plenamente sua função social ao 

acolher estudantes que não só expressam o seu direito à moradia, mas também 

o direito à cidade já que ter um lar, um lugar onde se resguardar das intempéries 

da vida, é pressuposto fundamental para se exercer outros direitos no espaço 

urbano (ACEMG, 2016, p. 7). 

Por fim, concluíram a última de suas manifestações dizendo: 

Determinar a desocupação de tal imóvel com a consequente imissão na posse 

da parte Autora seria optar pela imagem de uma casa abandonada, sem vida, 

entregue aos sombrios tempos em que as coletividades se quedaram ameaçadas 

pela barbárie imposta por um regime que aniquilou vidas e liberdades 

democráticas (ACEMG, 2016, p. 7). 

Vemos, tanto pela defesa da ACEMG quanto pelo parecer do MPF, que no campo 

das disputas judiciais é preciso converter as insatisfações políticas em técnicas jurídicas. 

Esta conversão é uma forma de elaborar um discurso jurídico através do Direito, que leve 

para a linguagem reconhecida pelo aparato jurídico as posições, fundamentações e 

reivindicações de cada parte no conflito. 

Com isto, podemos perceber que não basta possuir uma razão verdadeira na sua 

história e racionalidade, é preciso convertê-la, através dos juristas (que detêm o 

monopólio do discurso jurídico), em linguagem jurídica, utilizando-se dos dispositivos 

técnicos existentes e utilizáveis na estruturação de sua manifestação, e ainda gerar um 

convencimento do juiz, a partir destas técnicas utilizadas, somadas aos “fatos e provas” 

argumentadas e juntadas ao processo. 

O caráter elitista das disputas judiciais reside também aí. Os pobres e os 

movimentos sociais que não contam com suporte de advogados populares, e até mesmo 

alguns que contam, encontram dificuldades monumentais para converter a legitimidade 

de sua ação em argumentação técnica e dispositivos jurídicos. E mesmo que o façam, o 

aparato jurídico no mais das vezes demonstra o seu compromisso máximo com a 

conservação das desigualdades sociais em nome da propriedade privada, o que implica 
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na resposta violenta do Judiciário sobre tais agentes espoliados. Este não foi o caso da 

primeira instância do processo da UFMG contra a ACEMG. Veremos a seguir como o 

Juiz do Processo compreendeu a disputa e se posicionou em relação a ela. 

3.5 - A sentença do juizado 

Em 18 de setembro de 2014, o Juiz Federal da 21ª Vara responsável pela análise 

e julgamento do processo da UFMG contra a ACEMG – doravante aqui identificado como 

Juiz do Processo (JP), garantindo o anonimato solicitado pelo mesmo – apreciou e se 

manifestou da seguinte forma sobre o requerimento de antecipação de tutela por parte da 

UFMG. Após fazer um breve relato das ações de cada parte no processo, citou as três 

condições para concessão de antecipação de tutela: prova inequívoca, convencimento do 

juiz à verossimilhança da alegação, e, o que foi grifado por ele, “que haja fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação” (TRF, 2014, p. 2). 

Diante dos autos, afirmou o Juiz do Processo: “não me convenci da iminência de 

dano irreparável ou da ineficácia da medida caso seja concedida somente na sentença, 

após ampla instrução probatória” (TRF, 2014, p. 2). Comentou que o imóvel estava sendo 

utilizado há muitos anos pelos réus, e que algumas fotos juntadas aos autos demonstraram 

que não havia “qualquer risco de dano à UFMG ou a terceiros” (TRF, 2014, p. 2). Tão 

pouco havia provas inequívocas de reclamações de vizinhos, confusões etc. no imóvel, o 

que descaracterizaria perigo na demora. Por isto, o Juiz decidiu pelo indeferimento da 

tutela antecipada, já que o pedido não atendia às condições mínimas para concedê-la. 

A respeito da Ação Reivindicatória de autoria da UFMG, em 21 de setembro de 

2016, o Juiz emitiu a sentença do processo. As bases da decisão do Juiz foram: a 

documentação reunida; a prova oral produzida em audiência; e a inspeção judicial ao 

imóvel. Com a inspeção ao imóvel ficou demonstrada ser desnecessária a realização de 

perícia no local, solicitada pela UFMG. O Juiz do Processo logo decidiu pela remoção 

dos nomes dos moradores como réus, deixando apenas o da Associação. 

O JP citou o jurista Arnaldo Rizzardo, que comenta o artigo 1228 do Código Civil 

– citado pela UFMG – que diz que o proprietário pode reaver sua propriedade de quem 

injustamente a detenha. Rizzardo comenta que “trata-se de ação do proprietário sem 

posse contra o possuidor não proprietário, ficando a cargo do primeiro a prova do seu 

domínio e a posse injusta do segundo” (RIZZARDO, 2013 apud TRF, 2016, p. 6). Ou 

seja, comentou o Juiz do Processo, “são requisitos legais da reivindicatória: a 
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demonstração do domínio atual e legítimo sobre a coisa reivindicada, sua individuação e 

a demonstração de que o réu injustamente a possui ou detém” (TRF, 2016, p. 6). 

O Juiz colocou que, no caso analisado, diante dos autos apresentados, “não fiquei 

convencido da existência de título legítimo de propriedade pela UFMG e, de igual modo, 

também não fiquei convencido da existência de posse injusta pela Associação da Casa 

dos Estudantes, o que impõe a rejeição da reivindicatória” (TRF, 2016, p. 6-7). O JP 

apontou que a UFMG apresentou a certidão do Cartório que registra a doação do imóvel 

do Estado de Minas Gerais para a Universidade, em 24 de agosto de 1929, porém, 

prossegue JP, a própria Universidade reconheceu a existência do leilão realizado por ela 

em 1961, quando o MOFUCE adquiriu o imóvel. Portanto, inexistiria controvérsia a 

respeito da venda do imóvel ao MOFUCE (TRF, 2016). 

Mencionou que a dissolução do MOFUCE se deu com base em um Decreto-Lei 

assinado em conturbado momento político do Brasil, que foi o período da ditadura militar. 

Após citar a declaração de dissolução do MOFUCE, em 1975, e o Decreto-Lei 228/67, o 

Juiz do Processo refletiu que, apesar desta entidade ter sido citada para se manifestar 

naquele processo de dissolução, tratou-se de mera formalidade  

sem qualquer efeito de influência sob a decisão proferida, a qual se baseou tão 

somente nos ditames do malsinado Decreto-lei 228/67, editado, a toda 

evidência, com o fim de controlar, limitar e praticamente silenciar a atuação 

dos movimentos estudantis organizados, restringindo-os aos diretórios 

acadêmicos DAs e DCEs das universidades federais do país (TRF, 2016, p. 8). 

Afirmou ainda que, “Com efeito, desde o início do procedimento já se sabia que 

o resultado não poderia ser outro senão a declaração da extinção e determinação de 

transferência do patrimônio da associação estudantil” (TRF, 2016, p. 8). Afinal, o 

Processo de Dissolução de Sociedade movido pelo MPF contra o MOFUCE já tinha 

resultado certo, pois ele já havia sido determinado legalmente (à época) pelo Decreto-Lei 

228/67 que assim ocorresse.  

O JP citou a passagem do professor Luiz Antônio Cunha, em sua obra “A 

Universidade Reformada: o golpe de 1964 e a modernização do ensino superior”, para 

mensurar o significado do Decreto-Lei 228 para o contexto de repressão da Ditadura 

Militar. Em seguida, colocou que 
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Resta evidente, nesse contexto, que a situação da propriedade do imóvel foi 

alterada de forma arbitrária por ato expropriatório sem justa e prévia 

indenização, como manobra de controle e monitoramento da atividade 

estudantil, sendo totalmente injustificável em um Estado Democrático de 

Direito, o que constitui clara violação aos direitos de propriedade, de liberdade 

de associação e ao processo justo (TRF, 2016, p. 9-10). 

Por força da Constituição de 1988, que rompeu com as arbitrariedades do período 

ditatorial anterior, “não há como atribuir legitimidade ao título de domínio apresentado 

pela UFMG, que, aliás, ao longo de décadas nunca dispendeu qualquer recurso financeiro 

para adquirir ou usar o bem e tampouco desempenhou ingerência para a sua manutenção 

e conservação” (TRF, 2016, p. 10). Ou seja, “em que pese o aspecto formal do título de 

propriedade apresentado (registro imobiliário), os aspectos materiais do caso denotam 

que inexiste justo título de domínio pela autora a embasar o pedido reivindicatório” (TRF, 

2016, p. 10). 

O Juiz do Processo retomou a história do abandono do imóvel pela UFMG a partir 

de 1981, até o mesmo ter sido ocupado pelos estudantes em 1985. Citou a “prova 

testemunhal colhida em audiência”, isto é, o depoimento de João Batista, que morou na 

Casa em 1985, participando do grupo que iniciou a ocupação. E após citar também o 

depoimento de Rubens Silva, que também residiu na Casa na década de 1980 e atualmente 

é professor da UFMG, colocou que “Fiquei convencido, outrossim, que a destinação 

social do imóvel à moradia estudantil prevalece até os dias atuais, embora seja inegável 

a necessidade de reforma do bem para melhorar suas condições estruturais de habitação” 

(TRF, 2016, p. 13). 

O Juiz reconheceu que a ACEMG era a legítima sucessora do MOFUCE, quando 

colocou que aquela Associação conta “com vocação nitidamente identificada com a 

finalidade do extinto movimento MOFUCE” (TRF, 2016, p. 13). Para o JP, não ficou 

comprovado o abuso alegado pela UFMG que os estudantes estariam cometendo com 

barulho e outras ações. Para ele  

É certo que ocorrem festas e atividades culturais no local, o que pode perturbar 

o silêncio e a vizinhança em determinados momentos, mas não há provas de 

abusos, perturbação à ordem pública, cometimento de crimes e outros atos 

ilícitos que possam prejudicar a comunidade (TRF, 2016, p. 13). 
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Citou o depoimento do vizinho do prédio imediatamente ao lado da Casa, 

Alexandre Elias, que divide a vizinhança com os estudantes há 40 anos, e que afirmou 

que havia barulhos da movimentação dos estudantes, mas nada que era prejudicial ao 

convívio social (TRF, 2016). Colocou que 

resta evidenciado à exaustão que a Associação Casa do Estudante detém a 

posse direta do imóvel em razão de sua inegável condição de sucessora do 

movimento MOFUCE (considerando sua evidente atuação na assistência ao 

estudante) dando cumprimento à função social do imóvel, com a 

disponibilização de moradia estudantil, além de apoio a movimentos sociais e 

culturais (TRF, 2016, p. 13-14). 

Assim, “Sob tal prisma, resta concretizada a posse justa e de boa-fé por parte da 

Associação ré, que confere destinação social ao imóvel, sendo plenamente oponível à 

presente postulação reivindicatória da autora” (TRF, 2016, p. 14). Com isto, o Juiz do 

Processo fundamentou a sua recusa ao pedido de despejo da UFMG. Após ter colocado 

as razões para a negação do requerimento de ação reivindicatória da UFMG, passou à 

apreciação dos pedidos feitos pela ACEMG. 

O JP não concedeu o direito de uso especial para fins de moradia, pois o mesmo 

se refere à regularização fundiária, e assim, a sua concessão “ainda que de forma coletiva, 

aos atuais ocupantes do imóvel transformaria o local em mero assentamento social, sem 

qualquer vínculo com a finalidade essencial do imóvel, que justificou a existência da 

Associação Casa do Estudante, na qualidade de sucessora do extinto MOFUCE” (TRF, 

2016, p. 16). Assim, o Juiz do Processo julgou extinto o processo judicial tendo Saulo 

Albuquerque e qualquer outro morador como réu, por ilegitimidade passiva; julgou 

improcedente o requerimento de ação reivindicatória da UFMG; julgou improcedente o 

pedido contraposto da Associação de concessão do direito de uso especial para fins de 

moradia (TRF, 2016). 

3.6 - O que os documentos não dizem 

Em razão da extensão das colocações das partes (principalmente MPF e ACEMG) 

neste processo, achei por bem deixar o presente capítulo mais expositivo destas 

colocações, de modo que possamos compreendê-las mais amplamente e desenvolver mais 

profundamente as análises no próximo capítulo, relacionando as manifestações escritas 

com os depoimentos verbais nas entrevistas. No entanto, podemos refletir brevemente 

sobre alguns aspectos relacionados à forma documental que esta disputa se deu. 
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Os documentos são fonte de análise de diversas subesferas científicas, 

principalmente da história. Autores ligados ao campo da “História Cultural”, como Lynn 

Hunt, Roger Chartier e Patricia O’Brien, buscaram promover uma aproximação da 

historiografia com a antropologia na abordagem dos documentos. Dentro da própria 

antropologia, desde a década de 1990, vem ganhando cada vez mais destaque os campos 

de pesquisa denominados como “Antropologia do Estado” e “etnografia de documentos” 

em que a produção documental é tomada como matéria analítica dos antropólogos. 

Como o objetivo da presente pesquisa é outro - tomar os documentos como uma 

forma de manifestação do discurso - e a metodologia norteadora aqui utilizada é também 

outra, não tomarei como base nenhuma destas proposições historiográficas-culturais ou 

antropológicas-etnográficas a respeito dos documentos. Apenas apontarei pontos 

específicos em que as reflexões fornecidas principalmente por este último conjunto de 

autores vêm a contribuir com o trabalho em questão. 

Com o processo de burocratização das relações sociais, que se expande do Estado 

em direção à formação e ampliação da sociedade civil organizada, a burocracia estabelece 

seu domínio e com ele altera o modo como os documentos participam da realidade social. 

É possível dizer, nesta medida, que os “documentos são artefatos de práticas de 

conhecimento moderno” (TEIXEIRA, 2014, p. 39). Com isto, não só a formação da 

intelectualidade se dá pela mediação da via documental, como também a própria 

constituição dos processos jurídicos e do Direito moderno. 

Como todas as relações com instituições burocráticas passam a se dar através da 

via do documento, surge o fenômeno do fetichismo do documento, isto é, uma relação 

social limitada que gera uma determinada consciência na qual os seres humanos por trás 

daquele documento (na sua escrita, revisão, impressão, distribuição, autorização etc.) 

desaparecem, e, consequentemente, o documento assume vida e vontade próprias. Esta 

concepção fetichista do documento é reproduzida não somente pelas pessoas em seu 

cotidiano simplificado, naturalizado e regular, mas também pelos analistas de 

documentos, entre eles, por diversos antropólogos. 

A crítica do fetichismo do documento, portanto, é necessária, assim como também 

é preciso reconhecer o sentido que o documento assume na sociedade contemporânea. Os 

documentos não somente expressam, de forma real, ilusória ou manipulada, uma 

determinada realidade, como também a produzem de determinadas formas, no sentido da 
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conservação, da reprodução, da inovação ou da transformação. Mas a produzem, 

novamente é necessário dizer, como um mediador na relação entre seres humanos, que 

são ocultados ou aparecem através destes documentos. 

Um documento exerce papel importante na lógica do Estado, afinal, 

Para que serve um documento? Tecnicamente, documentos facilitam o ato de 

contar, somar, agregar a população (e, assim, taxar a riqueza e controlar a 

produção), ao mesmo tempo em que identificam o indivíduo – para fins de 

conceder direitos e exigir deveres. Assim, tanto elementos 

particulares/individuais quanto o conhecimento sobre a coletividade (...) 

conciliam-se no documento e nos “papéis”. Reconhecidos e regulados, os 

papéis estabelecem o indivíduo como único e particular e produzem, no mundo 

moderno, um máximo de singularização e uma individualização idealmente 

absoluta. O documento, assim, legaliza e oficializa o cidadão e o torna visível, 

passível de controle e legítimo para o Estado; o documento faz o cidadão em 

termos performativos e obrigatórios. Essa obrigatoriedade legal de possuir 

documento naturalmente tem seu lado inverso: o de remover, despossuir, negar 

e esvaziar o reconhecimento social do indivíduo que não possui o documento 

exigido em determinados contextos (PEIRANO, 2006, p. 26-27). 

A pessoa se torna cidadão e ganha existência frente ao Estado através do 

documento. Por outro lado, a ausência do documento leva inevitavelmente à negação da 

cidadania e de uma existência socialmente reconhecida frente ao Estado. O acesso aos 

documentos é marcado por questões de classe, e pode envolver, entre outros aspectos, a 

necessidade de dinheiro, de informação, de capital cultural, de tempo de espera, de 

contatos, de aprovação em seleções, de concorrências etc. Por isto, no mais das vezes, 

para muitas pessoas, sobretudo aquelas das classes desprivilegiadas, “a obtenção de 

documentos é objeto de protocolos caracterizados por angústia, tensão e, com frequência, 

sacrifícios” (PEIRANO, 2006, p. 27). 

Analisar um documento requer considerar estes processos de sua produção, e 

também de seu acesso, antes mesmo de considerar o seu conteúdo. A respeito do que fala 

um documento, é preciso considerar tanto aquilo que ele diz e conduz o nosso olhar, 

quanto aquilo que ele silencia e desloca do foco de nossa mirada. 

O trabalho de registro, descrição e escolha de suas marcas significativas passa, 

desse modo, pela consideração não apenas do que nos é mostrado nos 

sedimentos documentais, mas daquilo que parece conduzir nosso olhar, como 

um interlocutor que insiste que prestemos atenção na bruxaria ou no gado, 
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tumultuando e alterando nosso roteiro inicial de pesquisa (VIANNA, 2014, p. 

47). 

Os documentos fazem percursos que, nos obrigando a segui-los, fazem com que 

saibamos de determinados caminhos, e não de outros. Assim, a despeito da década de 

1970 há uma relativa abundância de documentos que nos informam o panorama das 

disputas jurídicas envolvendo o MOFUCE ou sua Casa, mas pouco falam do que 

efetivamente acontecia de atividades no imóvel durante esta época. Já nos anos 1980 e 

1990, há uma clareza maior, a partir da documentação disponível até o momento, de que 

tipo de atividades ocorria na Casa, ao passo que se sabe muito pouco sobre a situação da 

movimentação jurídica do imóvel neste período – talvez em razão de sua inexistência. 

Isto remete às condições de produção e conservação de um documento, bem como 

às dificuldades de acessá-lo. Há a crença, inclusive, de que um documento poderia mudar 

a conjuntura do processo judicial a favor de um ou outro lado, e assim, estende-se o 

conflito para o campo da disputa em torno de achar mais e “melhores” documentos para 

comprovar as suas alegações ou fundamentar os seus respectivos interesses44. 

O modo como cada parte se utiliza dos documentos e se coloca através dos 

documentos também é um traço fortemente marcado por sua respectiva posição no 

processo judicial. Existe um tom quase que de arrogância da UFMG no modo como sua 

acusação foi construída. A insuficiência de provas é algo facilmente perceptível, e a 

discrepância da fundamentação da argumentação entre UFMG e ACEMG é gritante. 

Apesar disso, a Universidade é inabalável na sua dedicação a remover os estudantes da 

Casa. Mas será que de fato a Universidade realmente acredita naquilo em que ela afirma, 

a ponto de se permitir um “desleixo” na sua alegação jurídica? 

Penso que a resposta a este questionamento seja negativa. Há um descompasso 

entre aquilo que os representantes da UFMG (procuradores e burocratas universitários) 

pensam e aquilo que eles dizem. Não é que a UFMG não saiba – através de juristas 

experientes que a defendem – que os dispositivos da Ditadura Militar são há mais de 30 

anos irregulares, e nem, tão pouco, que ela não saiba que ela se baseia em um destes 

dispositivos irregulares da ditadura para realizar o seu pedido de despejo. A questão, para 

                                                           
44 Há a suspeita de alguns estudantes de que o documento que certificava a realização do leilão da UFMG 

de 08 de maio de 1961, que vendeu o lote da futura Casa do Estudante ao MOFUCE, tenha sido destruído 

pela ditadura. 
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a Universidade, não é aquilo que eles sabem ou não, não é o que realmente ocorreu ou 

não, mas aquilo que eles podem dizer. 

Daí que o discurso dos representantes universitários se vê condicionado àquilo 

que pode ou não ser dito e utilizado como defensável e favorável aos seus interesses. O 

que foge a este estreito horizonte é simplesmente abandonado (tal como foi o imóvel sob 

sua posse) do discurso da UFMG. E isto se torna um axioma que perpassa as posturas de 

todos os burocratas da Universidade, sejam os da administração central, sejam os da 

Procuradoria Jurídica.  

Talvez por isto também a Procuradora da UFMG frisou não poder ser entrevistada 

para este trabalho, uma vez que poderia incorrer em ambiguidades entre aquilo que ela 

pensa e o que ela pode dizer. O mesmo se aplica tanto para a gestão da reitoria de 2014-

2018, quanto a de 2018-2022, que ao serem procuradas para se reunir com os estudantes 

da ACEMG, após a sentença do processo, simplesmente sequer deram uma resposta. 

Um professor universitário, enquanto pesquisador e intelectual, usufrui de certa 

liberdade discursiva45 que outro docente, ao se tornar um burocrata universitário, não o 

possui, pois este assume outros interesses, compromissos, postura, situação de classe etc. 

que o limita muito mais a reproduzir um determinado discurso institucional (que é 

construído de acordo com determinada razão central de existência, como dito no capítulo 

teórico, mas também de acordo com determinada conjuntura e correlação de forças) do 

que aquele professor universitário sem tais vínculos.  

Por isto, um burocrata intelectualizado não fala em nome “dos interesses da 

ciência”, “do conhecimento” ou “da verdade”, tal como pretendem normalmente grande 

parte dos pesquisadores/intelectuais, mas sim em nome da instituição, que utiliza destes 

outros supostos interesses para angariar apoio docente e não gerar fortes contradições 

entre a posição da instituição e a comunidade acadêmica. 

A UFMG, através do seu discurso, não nega a realização do leilão feito por ela em 

08 de maio de 1961. Tão pouco nega que o resultado deste leilão foi revertido graças a 

um ato de perseguição política do regime de exceção. A UFMG legitima o trâmite 

processual derivado de um Decreto-Lei da ditadura militar – que entregou a esta 

                                                           
45 Que obviamente não é absoluta, e que varia de acordo com os interesses, os compromissos, a formação, 

a postura, o contexto etc. de cada um e do momento. 
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Universidade o patrimônio do MOFUCE – derrubado, como todos os atos do regime de 

exceção, pela lei 6680/79 e posteriormente pela lei 7395/85 e pela Constituição de 1988. 

Tentando evitar a contradição que seria falar sobre seu papel diante do MOFUCE 

durante a ditadura militar, a UFMG coloca que o comprovante de sua titularidade como 

proprietária do imóvel é a certidão de 1929, como se nada mais tivesse ocorrido na 

movimentação da propriedade do imóvel desde aquela época. A Universidade apresenta 

também uma documentação de cartório dos anos 1990 e 2000, pulando justamente o 

período em que ela convenientemente faz questão de “esquecer”, que é o de quando 

recebeu o imóvel expropriado pelo regime militar. 

Não deixa de ser curioso como o aparato jurídico do Estado, que é um dos locus 

de maior conservadorismo da sociedade, consegue realizar uma crítica ao Estado da época 

da Ditadura Militar, citando inclusive pesquisadores no tema, mas a UFMG, dirigida em 

gestões progressistas, não consegue – ou melhor, não se interessa em – fazer o mesmo, 

nem sequer cita os seus próprios docentes que extensamente falaram sobre a Ditadura. 

Se houvesse algum dano praticado pelos estudantes ao imóvel, seria um dano 

contra uma edificação construída e arcada por eles mesmo, o que não faria o menor 

sentido, já que estes estudantes dependem ao máximo da preservação dessas instalações 

para seu próprio conforto e sobrevivência. A relação dos estudantes com os vizinhos 

também é distorcida pela UFMG, pois há múltiplas interações, e a Universidade, por 

óbvio, mas não de forma menos escusa, tratou de reduzir a uma única manifestação. 

Cassio Andrade, ex-morador nos anos 1990, assim relatou a relação do MOFUCE com a 

vizinhança:  

Os vizinhos me disseram que lá [no imóvel da Casa Estudante], por estar 

desocupado, ficava sendo lugar de abrigo de usuário de drogas, de pessoal que 

morava na rua, e que eles não gostavam muito porque ficavam com medo de 

assalto, essas coisas, e que era muito sujo, muito entulho, dava bicho, que a 

nossa ida pra lá por um lado foi bom (CÁSSIO ANDRADE, 2018). 

O síndico do prédio vizinho imediatamente ao lado da Casa do Estudante, 

advogado e morador do Santo Agostinho há mais de 40 anos neste mesmo imóvel, 

Alexandre Elias, assinou uma declaração em apoio à ACEMG. Não por coincidência, o 

prédio menos elitizado do perímetro imediatamente próximo à Casa do Estudante foi 

justamente o único que oficialmente se manifestou favorável à Associação.  
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Apesar disto, há indivíduos de vários outros prédios vizinhos que têm boas 

relações com os estudantes, chegando até mesmo a participar das festas e eventos da Casa 

em algumas épocas. Em vídeo-reportagem da TV Justiça em 2014, outros vizinhos do 

bairro, como auditores fiscais e engenheiros, colocaram que nunca tiveram problemas 

com os moradores da Casa do Estudante. Obviamente também existem outros vizinhos 

que gostariam que os estudantes fossem despejados, o edifício colocado abaixo e que 

fosse construído um arranha céu em seu lugar para receber pessoas dos altos extratos das 

classes privilegiadas. 

É de fácil entendimento que a própria aceitação por parte da AMAGOST do canal 

de diálogo proposto pela ACEMG já poderia ser uma forma suficiente para encerrar ou 

reduzir qualquer incômodo que aquela organização poderia estar sentindo com relação 

aos estudantes. No entanto, o interesse desta associação de bairro não pareceu ser o de 

encontrar um modo de manter relações sadias com a Associação dos estudantes, mas sim 

de adequar a Casa do Estudante à lógica elitista de padrão arquitetônico e modo de vida 

de grande parte do bairro – o que ocorreria desfazendo a Casa do Estudante e inaugurando 

um empreendimento urbanístico gentrificado em seu lugar.  

O conflito da ACEMG parece mais especificamente com a direção da 

AMAGOST, que atua como uma comissária do poder em sua relação com a Casa, do que 

com os vizinhos de modo generalizado. O caráter de classe expresso nos valores, 

sentimentos e concepções da AMAGOST, sua mentalidade e percepção dos problemas 

do bairro, são bastante contraditórios com o que representa o MOFUCE/ACEMG46. 

Em que pese ser necessário criticar a crença ilusória de que os documentos 

assumem propriedades mágicas no ritual judicial, é preciso também reconhecer a 

importância dos documentos quando se tornam autos em um processo de despejo como 

este, em que eles se tornam argumentos e provas fundamentais, assim como baseiam as 

refutações que a Associação fez das imputações da UFMG. A importância destes 

documentos remete ainda para a relevância das articulações feitas por ACEMG e 

Margarida Alves, seja com vizinhos, com ONGs, com movimentos sociais, com ex-

moradores, com setores do Estado etc., no sentido de viabilizar tal documentação. 

                                                           
46 Uma rápida pesquisa nos jornais da AMAGOST demonstraria quais são as preocupações desta entidade: 

instalação ou não de heliporto no bairro, parceria com a Polícia Militar para retirada violenta das pessoas 

em situação de rua no bairro, festejos na Assembleia Legislativa etc. 
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O próprio texto de contestação da Ação Reivindicatória com pedido de 

antecipação de tutela da UFMG foi finalizado a várias mãos, elaborado pelos advogados 

e revisado e complementado por alguns moradores da Casa, principalmente aqueles 

componentes do Grupo de Trabalho (GT) de Assuntos Jurídicos da ACEMG. Os 

parceiros da Associação foram uma terceira parte fundamental na construção de sua 

narrativa histórica e de sua defesa jurídica. 

Um último aspecto que devo ainda destacar neste capítulo é o conflito entre regra 

e exceção que se encontra evocado nas entrelinhas do discurso da UFMG em sua ação 

reivindicatória. A UFMG se utiliza de uma estratégia discursiva recorrente ao poder, que 

é jogar com o imaginário da desordem e propor a solução da hegemonia em seu lugar. 

Este imaginário da desordem é constituído por uma noção da irregularidade como regra 

para determinados ambientes sociais não dominados por certas instituições, 

irregularidades estas que não poderiam ocorrer como regras, mas apenas como exceções, 

em tais instituições. 

Tomemos a seguinte situação como exemplo. Se um membro da reitoria de uma 

universidade é acusado e condenado por corrupção, pareceria pouco razoável dizer que 

tal universidade é corrupta. Pela leitura que é imposta pelo poder, os desvios em suas 

instituições não são de responsabilidade das instituições, mas de indivíduos desviantes, 

que logo são afastados e punidos. Porém, no caso das coletividades fora da lógica 

hegemônica, um caso de desvio nunca é tido como de responsabilidade do indivíduo 

desviante, mas de toda a organização. Neste sentido, imputa-se que parece razoável dizer 

que o coletivo é barulhento, é violento, é irregular etc. No primeiro caso, em uma 

instituição do poder, o desvio é entendido como exceção e individualizado. No segundo 

caso, em uma organização não hegemônica, o desvio é visto como regra e coletivizado. 

Como isto se faz possível? Através do poder e da hegemonia que dele deriva, 

definindo o que é exceção e o que é regra e onde elas existem. Segundo Pina Cabral, 

A hegemonia é como o foco teatral que, banhando de luz intensa uma área 

específica do palco, transforma o resto numa relativa penumbra. A dominação 

simbólica, por conseguinte, nega alguns significados, dificulta alguns 

processos, torna alguns objectos invisíveis, silencia certas pessoas (PINA 

CABRAL, 2000, p. 875).  

O poder da burguesia e de sua classe auxiliar, a burocracia, gera uma hegemonia 

na sociedade, que não é apenas econômica, mas cultural, política etc. Esta hegemonia 
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produz uma dominação simbólica, que cultiva um imaginário da desordem relacionado 

aos lugares minimamente geridos por outra lógica, lugares estes que são associados à 

irregularidade como regra47.  

Podemos concordar com Tragtenberg quando disse que “dirigir homens é como 

rotular mercadorias, é manipular signos” (TRAGTENBERG, 2004, p. 60). A burocracia 

da UFMG agiu como todo dirigente de seres humanos, rotulando-os – como mercadorias 

– e manipulando os signos associados a estes rótulos. Em cima destes signos, constrói 

suas alegações morais e jurídicas, despolitizando e desistoricizando um processo que 

representa uma longa disputa histórica e política em desfavor dos estudantes, os quais ela 

reveza na sua postura de silêncio, ataque, pseudodiálogo e pseudopreocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Vera Telles (2015) nos fala da “gestão diferencial das ilegalidades”, demonstrando como que as 

categorias de legal, ilegal, lícito, ilícito e irregular são constantemente remodeladas pelo Estado de acordo 

com seus interesses particulares em determinadas épocas, classes e ambientes. 
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CAPÍTULO 4: PERSPECTIVAS EM DISPUTA NO PROCESSO 

4.1 - As técnicas de pesquisa no trabalho de campo 

Até aqui já conhecemos a história do MOFUCE e as manifestações de cada parte 

no processo judicial de autoria da UFMG, o que nos possibilitou sabermos com maior 

profundidade os meandros daquilo que cada um dos envolvidos neste conflito fala. 

Porém, entendendo que as manifestações documentais são importantes, porém, 

insuficientes, para conhecermos e analisarmos de modo mais próximo os discursos e 

representações de cada conflitante, no presente capítulo farei uma análise destes discursos 

e representações com base no material informativo produzido em entrevistas e 

questionários com meus interlocutores. 

Para isto, é necessário inicialmente expor quais foram as técnicas de pesquisa 

utilizadas para a produção do material informativo em campo, o que envolverá tratar 

também quais são as formas de materiais informativos que estarei trabalhando: discursos 

e representações. Como no primeiro capítulo já foram colocadas as bases teóricas a 

respeito do conceito de discurso aqui utilizado, abordarei somente a questão das 

representações ao falar das técnicas de pesquisa empregadas nesta pesquisa. 

Trabalhar dialeticamente com as representações dos meus interlocutores me 

exigiu a utilização de técnicas de pesquisa adequadas para o trabalho de campo aqui 

realizado. E adequadas não apenas na dinâmica de interação com os interlocutores e 

produção do material informativo, como também na sua posterior análise. Partindo desta 

premissa, duas técnicas de pesquisas dialéticas foram utilizadas de modo complementar: 

o questionário interpretativo e a entrevista interpretativa.  

O questionário interpretativo é uma técnica desenvolvida por Erich Fromm e 

Michael Maccoby em sua pesquisa acerca do caráter social dos camponeses de uma aldeia 

mexicana, que consiste em uma forma de amplo questionário capaz de produzir 

informações suficientemente amplas sobre o modo de vida, as relações familiares, os 

valores, sentimentos, etc. do aldeão, a ponto de ancorar uma base adequada para a 

realização de interpretações complexas – o que se distingue da maioria dos questionários 

quantitativos ou qualitativos. 

Partindo de um diálogo com a teoria crítica da Escola de Frankfurt, com a 

antropologia e com a psicanálise, Fromm e Maccoby (1972) fornecem nesta obra uma 

técnica de pesquisa que não toma a representação do indivíduo por si mesma, e que 
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distingue tais representações como compostas de opiniões e convicções, sendo estas mais 

nucleares e permanentes e aquelas mais flexíveis e provisórias. Apesar de tais autores 

terem desenvolvido esta técnica de pesquisa para trabalhar especificamente com o tema 

do caráter social, no presente trabalho realizo uma assimilação de tal técnica, adaptando-

a de acordo com as especificidades desta pesquisa, para utiliza-la voltada à análise de 

representações e discursos. 

Um dos critérios de adaptação do questionário interpretativo, além da temática da 

presente pesquisa, foi a incorporação a ele de novos elementos propostos pela segunda 

técnica de pesquisa utilizada neste trabalho, que é a da entrevista interpretativa, tal como 

desenvolvida por Nildo Viana (2015b). Esta forma de entrevista foi inicialmente 

elaborada para se trabalhar com a pesquisa em representações cotidianas (o “senso 

comum”), e se inspira tanto nas contribuições da psicanálise (principalmente Fromm), da 

psicologia social (de forma crítica) e do materialismo histórico-dialético, entre outros. 

Porém, tal técnica pode ser adaptada para utilização em outras formas de representação, 

que não apenas aquelas cotidianas, obviamente que adaptando algumas de suas previsões 

originais. 

Todos os indivíduos produzem representações cotidianas, mesmo aqueles mais 

intelectualizados. Um doutor em Física pode expressar um pensamento complexo com 

relação à sua área de conhecimento, mas manifestar uma representação cotidiana sobre 

as estruturas sintáxicas do idioma árabe. Por isto, o conceito de representações cotidianas 

é mais adequado do que o de senso comum, que gera uma dicotomia entre quem possui 

senso comum e quem possui pensamento complexo. 

Além disso, o conceito de representações cotidianas remete diretamente para a 

determinação fundamental desta forma de representação: o cotidiano. Na sociedade 

capitalista, a cotidianidade é marcada por três características básicas: a simplicidade, a 

regularidade e a naturalização (VIANA, 2015b). Estas características do cotidiano 

também se manifestam nas representações cotidianas, já que tais representações 

expressam as suas relações sociais cotidianas. 

A entrevista interpretativa, tal como o questionário interpretativo, é ampla, pois 

visa construir as condições de interpretação da representação. Ou seja, se as pessoas 

expressam a sua vida e as suas relações quando externalizam suas representações, como 

apontou Marx, é preciso conhecer determinadas informações gerais, biográficas e 
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culturais do indivíduo que manifesta a representação, além daquelas informações 

referentes ao que é representado. 

Se as representações de um indivíduo são constituídas social e historicamente, tal 

como a sua consciência e mentalidade, é preciso, portanto, reconstituir mentalmente quais 

foram as determinações que agiram nesta formação social e histórica concretas das 

representações do indivíduo. As representações cotidianas de um indivíduo residem nas 

suas convicções, e estas podem ser conhecidas através dos valores, concepções arraigadas 

e sentimentos que o indivíduo possui (VIANA, 2015b). 

Neste sentido, a análise das representações requer conhecer os aspectos 

fundamentais da formação histórica, cultural e social do indivíduo e, consequentemente, 

de suas representações. Aquilo que o indivíduo diz manifesta suas opiniões e convicções, 

e o modo de descobrir quais são suas convicções é identificando e analisando alguns dos 

traços de sua mentalidade (valores primários e secundários, sentimentos harmônicos e 

desarmônicos e concepções enraizadas e superficiais). 

Diante das várias limitações encontradas para a utilização de técnicas de pesquisa 

de tamanho volume de trabalho, em um contexto de dificuldades de tempo, de acesso 

presencial a alguns interlocutores, de espaço disponível na pesquisa etc., ofereci 

tratamentos distintos para determinadas entrevistas e questionários, conforme o objetivo 

desta pesquisa.  

Os questionários foram utilizados nos casos em que não tive condições (devido ao 

tempo e outras determinações) para a realização das entrevistas. Os roteiros de perguntas 

dos questionários, no entanto, foram construídos com base nos roteiros de perguntas das 

entrevistas. Estes roteiros, de entrevistas ou questionários, foram elaborados 

especificamente para cada perfil de interlocutor que dialoguei (Juiz, Pró-Reitor, advogada 

e ex-moradores). No caso dos ex-moradores, dois roteiros específicos foram utilizados, 

de acordo com a época de cada indivíduo, um para o diálogo com ex-moradores mais 

antigos, focado na história do MOFUCE, e outro para a interlocução com ex-moradores 

mais recentes, focado no processo judicial da UFMG. 

As entrevistas e questionários relativos à história do MOFUCE passaram por uma 

análise geral, compondo em determinados momentos a narrativa construída no segundo 

capítulo. Já as entrevistas e questionários referentes ao processo judicial receberam uma 
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análise profunda, já que os discursos expressos a respeito de tal temática constituem o 

material informativo de análise deste quarto capítulo inteiro. 

Entrevistei para este capítulo o Juiz do Processo, um Pró-Reitor da UFMG e a 

advogada da ACEMG, Carolina Spyer, e apliquei questionário ao ex-morador do 

MOFUCE, Norton Ugarte. Deste modo, iniciarei a exposição pelas concepções da 

burocracia estatal sobre o processo judicial da UFMG. Este tópico foi subdividido em 

“Aparato Jurídico”, onde exponho e analiso os discursos e representações do Juiz do 

Processo, e em “Burocracia Universitária”, em que exponho e analiso os discursos e 

representações do Pró-Reitor da UFMG. 

Em seguida, trato de qual é a concepção dos estudantes e seus defensores sobre o 

processo judicial da UFMG, tópico este também subdividido em dois momentos, sendo 

o primeiro a exposição e análise dos discursos e representações da Advocacia da 

ACEMG, e o segundo a exposição e análise dos discursos e representações dos moradores 

e ex-moradores do MOFUCE. Por fim, finalizo este capítulo com uma discussão e análise 

crítica das perspectivas em disputa, em que comparo os aspectos mais relevantes das falas 

de cada interlocutor, visando desvelar qual é o processo de produção dos discursos e 

representações de cada um e quais são as determinações fundamentais dos mesmos.  

4.2 - As concepções da burocracia estatal sobre o processo judicial da UFMG 

 4.2.1 - O Aparato Jurídico 

O Juiz do Processo (JP) é um jurista de pouca idade (comparado com seus colegas 

de profissão), 41, que é Juiz desde os 28 anos, e, diferente de outros colegas de sua 

profissão, se dedicou tanto a Justiça Federal quanto a formação acadêmica, sendo doutor 

em Direito Processual pela UFMG, além de trabalhar também como professor 

universitário no Centro Universitário Newton Paiva. De origem de uma família católica, 

do interior de Minas Gerais (município de João Monlevade), é filho de um metalúrgico e 

uma professora. 

Apesar de sua relativa pouca idade para a profissão, o JP é experiente, uma vez 

que é Juiz há 13 anos, e neste período considera já ter analisado em torno de 10 mil 

processos, dos quais 1700 foram apenas em 2017. Mesmo com este número exorbitante 

de processos analisados, o JP afirma que nunca havia avaliado um como este da UFMG 

contra a ACEMG, o que demonstra a singularidade deste caso para o Juiz.  



126 
 

O primeiro contato que tive com o JP para a realização desta entrevista se deu por 

e-mail, em uma tentativa despretensiosa que fiz, ciente da alta probabilidade de receber 

uma resposta negativa diante do convite para entrevista-lo. O Juiz, no entanto, diferente 

de grande parte de seus colegas, disse que daria a entrevista com prazer. Ao encontrarmos, 

ele esclareceu que geralmente não dá entrevistas à imprensa ou durante o julgamento do 

processo, mas para trabalhos acadêmicos ele gosta de ajudar como puder. 

Fui recebido pelo JP no imenso prédio da 21ª Vara da Justiça Federal em Belo 

Horizonte, que fica, assim como a Casa do Estudante, no bairro do Santo Agostinho, a 

menos de 10 minutos a pé da Casa. Logo que me viu, o Juiz do Processo comentou “eu 

te conheço”, e enquanto buscava na memória de onde me conhecia, respondi que era da 

Audiência com as testemunhas e da Inspeção judicial no imóvel48 durante o processo. 

Acadêmico e católico, o JP já trabalhou na advocacia privada envolvendo 

empresas e contratos, na advocacia pública como advogado da União e procurador da 

Fazenda Nacional, até que ingressou no magistrado federal. O Juiz foi bastante prestativo 

e interessado na entrevista, respondendo a todas as perguntas sem aparentar demonstrar 

um desconforto com a possibilidade de se comprometer diante de seu cargo. Ao ser 

questionado sobre quais eram as suas convicções políticas, afirmou não possuir uma 

ideologia partidária específica, mas logo esclareceu que sua concepção política se volta 

para aquilo que considera como “interesse público”:  

Eu acho que... a política devia ser voltada para o interesse público, não para o 

interesse partidário. Então pra mim o melhor político é aquele que seja o 

melhor gestor em prol da sociedade e não em prol de interesses ideológicos ou 

partidários. Eu acho que a nossa política no Brasil hoje é muito... muito 

segmentada porque há barganha e troca de interesses, e não uma conduta que 

deveria ser uma conduta que todo mundo esperaria, que é aquela voltada para 

o interesse público, pra aquilo que é melhor pra sociedade, aquilo que é melhor, 

é melhor pra saúde, educação, segurança, e não aquilo que é melhor para as 

empresas A, B ou C, pra arrecadação da campanha de A, B ou C. Eu acho que 

a gente está extremamente dividido e mostra que a política no Brasil não é uma 

política no sentido da Teoria Política, na verdade é mais um jogo de barganha 

                                                           
48 Eu fui um dos que guiaram o percurso do Juiz durante esta Inspeção judicial no imóvel, enquanto 

apresentava a Casa à comitiva visitante (formada pelo Juiz e sua equipe, pelo Procurador do MPF e pela 

Procuradoria Jurídica da UFMG). 
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e favores. O que é muito ruim, né. A gente sabe que o resultado tá mais do que 

evidente, isso ao longo de décadas (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Vemos que o JP afirma não ter uma concepção ideológica ou partidária específica, 

e defende o “interesse público”, que seria distinto do “interesse partidário”, e que o 

melhor gestor agiria em prol da sociedade, e não de suas filiações ideológicas ou 

partidárias. A política voltada a estas filiações teria como um de seus efeitos ser muito 

segmentado por barganha e troca de interesses.  

Em seguida, quando questionado sobre o que pensa da política institucional, o Juiz 

respondeu: 

Que ela é importante, desde que ela seja feita da maneira correta, com ética, 

voltada aos interesses coletivos, não aos interesses individuais ali de quem tá 

se beneficiando daquilo. Então acho que política, a gente vê mudar muito como 

a política é feita no Brasil, e a política institucional principalmente, pra 

melhorar o funcionamento de tudo né, das instituições, pra melhorar o serviço, 

pra melhorar... no caso, a questão institucional, melhorar funcionamento 

inteiro da sociedade, a repercussão de... serviços públicos, ensino público e 

tudo (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

A política institucional, portanto, quando feita com ética e voltada aos “interesses 

coletivos”, é importante para melhorar o funcionamento dos serviços públicos, o que 

significaria melhorar o funcionamento da sociedade. Esta postura do JP, de separar as 

direções com relação às instituições dirigidas, e ver possíveis problemas naquelas e 

isentar estas – as instituições, pois ele acredita nelas – se dá desde a sua época de 

estudante.  

O Juiz comentou que nunca teve nenhuma militância política dentro ou fora da 

universidade, e que a sua relação com as entidades estudantis era a de participar de 

atividades de entretenimento e desportivas, “sem adentrar em questões políticas, 

ideológicas”. Do conjunto destas falas iniciais do JP, é possível levantar algumas 

impressões iniciais, de modo a verificarmos se elas se confirmam ou não no restante do 

discurso. 

O Juiz faz uma associação entre “interesse público” (a autoimagem de 

legitimidade do Estado) e o que é “melhor para a sociedade”. Para ele, o Estado estaria 

acima da sociedade, acima inclusive de suas divisões sociais, devendo regê-la como se 

fosse um cirurgião lidando com o corpo de outro ser. Ele trata a sociedade como um todo 
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de interesses comuns, e não como algo cindido pelas classes sociais com interesses 

opostos e antagônicos. 

Neste sentido, ele fala de buscar atender aos “interesses coletivos”, sem dizer de 

quem, e fala que a política institucional deve ser feita com “ética”, sem esclarecer qual 

delas. A rigor, os políticos já agem de acordo com os interesses coletivos – de seus 

financiadores e de seus colegas de classe – e já seguem uma ética – aquela que condiz 

com suas práticas burocráticas. Outro aspecto que se pode observar é que ao ponderar 

sobre os possíveis problemas existentes no Estado, o Juiz se refere aos políticos, mas não 

ao Judiciário. Ambos são burocratas estatais que reproduzem o Estado, os primeiros como 

burocratas governamentais, os segundos como burocratas estatutários49. 

A valoração do Judiciário e do Direito é um elemento presente em outros 

momentos de seu discurso, como veremos adiante. Este traço não surpreende, já que os 

intelectuais (e também os burocratas) tendem a produzir uma autovaloração de sua 

respectiva classe, esfera, subesfera e especialização50. Isto se confirma quando o JP 

respondeu à pergunta final se desejaria acrescentar algo, e colocou que 

São processos como esse que faz a gente valorizar nossa profissão, papel que 

a gente tem [,um papel] social importante, de pacificação dos conflitos, e eu 

acho que como magistrado, nesse caso específico, eu desempenhei um bom 

papel, eu cumpri o meu juramento que foi de respeitar as leis, respeitar a 

Constituição do país, e foi isso que eu apliquei nesse caso (JUIZ DO 

PROCESSO, 2018). 

A ação da UFMG contra a ACEMG representou para o JP um processo especial, 

no sentido de ser uma das disputas marcantes que ele já julgou. E marcante tanto pela 

dificuldade do processo, determinada pela complexidade e especificidade do caso, quanto 

pela sua sentença, que lhe desperta um sentimento de orgulho pelo trabalho realizado, 

algo que não ocorre em todos os processos. 

                                                           
49 A burocracia governamental é composta pela burocracia legislativa (os políticos membros do 

Legislativo) e pela burocracia executiva (os políticos membros do Executivo). A burocracia estatutária é 

formada pelos juristas componentes do Judiciário. A burocracia governamental, juntamente com a 

burocracia estatutária e a burocracia administrativa do Estado (os servidores concursados públicos) 

compõem a burocracia estatal. 

50 Segundo Viana (2015d), a classe intelectual se divide em esferas sociais (científica, jurídica, artística, 

filosófica etc.) e subesferas sociais (antropológica, sociológica, psicológica etc.) e cada esfera e subesfera 

possui um ethos coletivo de autovaloração. 
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Em algumas situações é bem possível a gente ter uma convicção 

posteriormente diferente. Já aconteceu comigo em outras questões, de eu ter 

analisado de uma maneira e se fosse analisar de novo talvez eu teria um novo, 

uma nova convicção, um novo pensamento, uma nova interpretação. Esse caso 

especificamente eu tenho ABSOLUTA CONVICÇÃO que eu manteria o meu 

posicionamento da mesma maneira como eu julguei. Eu acho que realmente 

foi a melhor decisão que eu poderia proferir (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Mas de onde vem tamanha convicção51 do JP acerca de sua própria decisão? É 

preciso verificarmos em seu discurso o modo como ele representa cada etapa do processo 

judicial em questão. O Juiz colocou que a UFMG provocou a Justiça Federal com o 

objetivo de assumir a posse do bem, por ele estar no registro no Cartório em nome dela, 

insinuando que os estudantes não tinham nenhuma legislação que permitisse a eles a 

continuação da utilização do bem, e reivindicando a desocupação do imóvel para que ela 

assumisse plenamente a sua posse, dando uma destinação melhor ao bem. 

Logo que ele viu o processo pela primeira vez, achou que se tratava de um 

processo complexo, e que “tinha um impacto sério, porque... grave, né, porque envolvia 

a moradia de estudantes, então que tinha que agir com MUITA cautela pra segurança pra 

poder analisar o processo da melhor maneira possível para que a decisão fosse a melhor 

decisão possível” (JUIZ DO PROCESSO, 2018). Do contrário, ele temia incorrer em um 

erro que poderia ser irreparável: “um erro, um erro, uma precipitação poderia acarretar 

danos, danos irreparáveis a pessoas carentes que estavam morando ali há bastante tempo” 

(JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Assim, a primeira sensação que teve o JP foi de temeridade pela complexidade e 

pelos riscos envolvidos no processo. Por isto, ele compreendeu que este processo 

“dependia MUITO das provas que seriam apresentadas” (JUIZ DO PROCESSO, 2018), 

para que ele pudesse chegar a uma decisão adequada.  

Então naquele primeiro momento quando ele foi apresentado, eu me deparei 

com ele [o processo], com a UFMG alegando o uso ilegal do bem, consumo 

de drogas e tal, naquele momento eu percebi que o processo necessitaria de 

                                                           
51 O termo “convicção” é um conceito elaborado por Erich Fromm em distinção ao de “opinião”, como já 

exposto anteriormente. No entanto, o uso recorrente do termo “convicção” pelo JP não se deve a uma 

possível sugestão deste termo em minhas perguntas, pois tal termo não foi utilizado para entrevista-lo. O 

JP utiliza este termo recorrentemente por sua própria iniciativa, buscando convencer e tornar enfática a sua 

certeza acerca das questões por ele tratadas. 
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muitas provas, para que aqueles fatos fossem todos muito bem esclarecidos, 

porque senão haveria uma dificuldade muito grande pra julgar e resolver 

aquele conflito. E de fato, ao longo do processo, todas essas provas vieram pra 

esclarecer os fatos, acho que os fatos ficaram BEM esclarecidos, eu fiquei 

BEM convencido ali da melhor decisão que eu poderia dar (JUIZ DO 

PROCESSO, 2018). 

Se a complexidade do caso envolvia sérios riscos e dependia bastante das provas 

a serem apresentadas, para o JP era necessário compreender e analisar cada “fato” 

envolvido no processo, o que foi justamente a maior dificuldade nesta disputa processual, 

segundo colocou o Juiz: 

Os fatos. A dificuldade foi justamente rememorar todos esses fatos, muitos 

fatos históricos, para que nós pudéssemos chegar na atualidade, nesse conflito 

recente que tava acontecendo na época, 2013-2014, e conseguir fazer essa 

análise toda pra verificar se a UFMG tinha o direito de retomar o bem, retomar 

não, ela nunca esteve no bem. Na verdade, eu diria que assumir o bem, ou de 

não assumir e o bem continuar com os estudantes. Porque o registro aconteceu 

no nome da UFMG, mas a UFMG nunca entrou no bem, nunca usou o bem, 

ela nunca assumiu a condição de dona do bem porque de fato ela era dona só 

no papel, e na prática ela não exercia esse domínio (JUIZ DO PROCESSO, 

2018). 

A exigência de tantos fatos e de seu conhecimento adequado requeria das partes 

muitas provas para comprovar suas alegações e convencer o Juiz de algum dos lados: 

“Então a quantidade de fatos realmente dificultou bastante, por isso que foram muitas 

provas, por isso que eu fiz uma inspeção no bem, pra poder visualizar aquilo tudo 

também, precisava de realmente formar uma convicção bem ampla” (JUIZ DO 

PROCESSO, 2018).  

Para formar uma ampla convicção, o Juiz precisaria de bastante provas, o que ele 

afirmou que obteve, de modo a embasar as suas decisões. Foi por esta necessidade que 

ele decidiu postergar a apreciação do requerimento de antecipação de tutela para depois 

da resposta da ACEMG, conforme comentou: 

No primeiro momento justamente por causa dessa dificuldade de aferir os fatos 

naquele momento imediato, eu precisava ouvir a parte contrária, ver as 

justificativas da associação pra daí eu ter uma convicção mínima de que se 

estava ou não acontecendo algum uso indevido no imóvel. Depois da defesa, 

os argumentos trazidos pelos advogados, mostrando inclusive que não havia 



131 
 

uso inadequado etc., Boletim de Ocorrência e etc., e aí que eu neguei a medida 

permitindo que eles permanecessem ali. E foi bom que eu tenha feito isso, 

porque senão, se eu desse uma decisão contrária, ouvindo só a UFMG naquele 

momento, talvez eu daria uma decisão precipitada que acarretaria danos 

irreparáveis aos estudantes de maneira indevida, porque depois eu me 

convenceria de que eles realmente não deveriam ter saído do imóvel. Então 

realmente foi uma decisão acertada eu ter aguardado a manifestação da defesa 

primeiro (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Percebe-se aqui uma preocupação do Juiz em não agir de maneira precipitada, 

buscando formar uma base mínima de esclarecimentos sobre a situação para tomar 

qualquer decisão inicial. A atitude do Juiz de não tomar a palavra da UFMG como a 

última, sem ouvir os estudantes, pois entendia a gravidade da reivindicação, é algo 

incomum no Judiciário, quando se trata de um conflito entre um órgão estatal e uma 

ocupação.  

Tanto é que o primeiro Juiz que assumiu o processo de 2012 já havia deliberado 

pelo prazo de 30 dias para a desocupação dos estudantes da Casa, antes mesmo que os 

moradores tivessem feito qualquer manifestação. Foi preciso a Associação impugnar a 

notificação judicial da UFMG para que o processo realmente se instalasse com ambas as 

partes sendo procuradas para se manifestar. 

A concepção do JP a respeito de um processo judicial é que este é um “exercício 

democrático”, um momento em que deve ser assegurada a voz a todas as partes, e que 

cada um pode e deve buscar convencer o Juiz. Neste sentido, o Juiz pode receber das 

partes “todas as influências possíveis”: 

Acho que as partes têm um papel fundamental no processo, o papel de 

convencer o juiz, de colaborar com o juiz, e o processo é um exercício 

democrático, porque as partes no processo elas têm voz, elas têm a vez, então 

elas têm o momento pra poder participar, o momento pra poder dizer, o 

momento pra poder se insurgir. Então é muito importante isso, isso integra o 

contraditório, a ampla defesa, das partes poderem alegar o que elas têm pra 

alegar, com a maior amplitude possível, e apresentar as provas que elas têm 

pra produzir. E o juiz com isso vai se convencer a, como o Direito não é uma 

ciência exata, o juiz vai se convencer de um fato, se ele aconteceu ou não, como 

ele aconteceu, se as normas aplicam, como se aplicam, pra ele entender quem 

tem razão naquela situação concreta. Aí vai depender né, o juiz também é um 

ser humano, tem a interpretação, as convicções dele, as influências religiosas, 

políticas etc., que isso também contribui para o pensamento do julgador, com 
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base naquilo que as partes alegaram e apresentaram. Nada que o juiz crie da 

cabeça dele, esse não é o caso. O juiz tem que julgar com base naquilo que as 

partes apresentaram (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

JP é um juiz novo, doutor em Direito Processual e que demonstra dominar e ser 

entusiasta da perspectiva do novo Código de Processo Civil, de 2015, que ampliou a 

presença das partes e as possibilidades de interlocução entre o juiz e os envolvidos no 

processo. Deste modo, ele não entende a figura do Juiz como um ser imaculado do contato 

com as partes, que só as ouve quando as concede o momento processual da fala, tentando 

não se deixar influenciar, como quem associa isto a se aliciar com algum dos lados. Esta 

visão antiquada do comportamento de um Juiz em um processo judicial é o contrário do 

que pensa o JP. 

De um lado, o Juiz do Processo exalta o processo judicial como prática 

democrática, o que indica uma valoração do espaço jurídico como forma mais adequada 

de lidar com os conflitos transformados em litígios. Ele defende e busca garantir um 

transcurso processual participativo e aberto para as manifestações dos envolvidos. E 

quanto mais as partes participem ativamente do processo, mais este seria rico e maior 

base o Juiz possuiria para tomar suas decisões. 

Por outro lado, o JP também reconhece que o Direito não é uma ciência exata, e 

que múltiplas e opostas interpretações podem haver sobre um mesmo “fato”, o que 

necessariamente implica reconhecer que não é o “fato” em si que comprova ou refuta 

algo, mas sim a relação entre o “fato” e a “interpretação do fato” que cada Juiz 

desenvolve.  

E esta interpretação de cada juiz seria sempre marcada por seus próprios traços 

formativos, como religião, convicção política, afinidades intelectuais etc., mas que estes 

traços não poderiam ser a base da decisão, e sim as provas que as partes apresentaram, de 

forma a impedir um comportamento casuísta de parte do julgador. Esta situação é 

caracterizada pelo dilema entre uma suposta objetividade exterior ao Juiz – os fatos e as 

provas – e uma implícita subjetividade inerente ao ato interpretativo que cada autoridade 

judicial possuiria de forma particular. 

É neste sentido que a posição de outra autoridade judicial em um processo, como 

a do Procurador do Ministério Público Federal, acaba adquirindo uma importância 

incalculável para a definição da posição do Juiz. Sobre isto, assim colocou o JP: 
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O Ministério Público agiu de uma forma, vamos dizer assim, muito efetiva, 

porque ele demonstrou toda essa, o desenrolar dessa história do MOFUCE, do 

impacto que a Associação estudantil sofreu na ditadura. Então nesse aspecto, 

da história do MOFUCE, a participação do Ministério Público foi muito 

importante, foi muito efetiva, pra contribuir com os esclarecimentos dos fatos 

do processo (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

O aspecto de todo o processo que mais impactou o JP foi justamente a intervenção 

da ditadura militar na história do MOFUCE. E o primeiro a se manifestar quanto a isto 

no processo foi o MPF. Em verdade, a ditadura teria dois efeitos centrais neste processo: 

no desenrolar da história do MOFUCE, e, consequentemente, na posição assumida pelo 

JP. Neste primeiro sentido, o Juiz ponderou da seguinte forma qual teria sido a influência 

da ditadura sobre o MOFUCE, seu patrimônio e o processo: 

A influência foi decisiva, a influência foi decisiva porque ficou constatado no 

processo que o imóvel só foi registrado em nome da UFMG porque o 

MOFUCE foi vítima de um ato da ditadura militar, que expropriou não só 

MOFUCE como todo, extinguiu e expropriou os bens de todos os movimentos 

estudantis pra justamente calar e controlar os estudantes e aqueles movimentos 

que mostravam e criticavam as arbitrariedades praticadas naquele contexto 

histórico. Então isso foi DECISIVO para que a UFMG fosse derrotada no 

processo (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

No segundo sentido, a ditadura foi o que mais impactou o JP através da 

documentação. É o que ele colocou quando respondeu à pergunta de quais foram os 

documentos que mais lhe chamaram a atenção: 

Os documentos relativos ao processo judicial da época da Ditadura, que fez 

com que a Associação fosse extinta. Aquilo demonstrou pra mim de uma forma 

BEM clara que as garantias fundamentais ali pra Associação não foram 

respeitadas, que ela perdeu seus bens simplesmente por força do Estado. Então 

esse documento fez, formou bastante a minha convicção de que a Associação 

teria sido vítima da ditadura (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Diante da argumentação apresentada inicialmente pelo MPF, e desenvolvida 

posteriormente pela ACEMG, reconstruindo a história do MOFUCE e mostrando como 

ela foi despedaçada pela perseguição sofrida em diversos níveis na ditadura militar, o Juiz 

chegou à sua conclusão básica a respeito da organização dos estudantes: 

Eu fiquei convencido de que a Associação foi quem perdeu. A Associação que 

foi a vítima de um ato ilegal do governo que tirou o imóvel que era de sua 
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propriedade, transferindo aqueles bens, expropriando né, os bens da 

Associação e transferindo aqueles bens pros diretórios acadêmicos das 

universidades, através das próprias universidades, de modo que os diretórios 

acadêmicos ficaram muito mais controlados, reprimidos, era muito mais fácil 

o governo controlar pequenos diretórios do que movimentos estudantis. E ao 

enfraquecer esses movimentos, extingui-los, tirar os bens desses movimentos, 

isso beneficiava o regime, o regime excepcional daquela época (JUIZ DO 

PROCESSO, 2018). 

Vemos uma concepção crítica do JP ao regime militar, tanto de uma perspectiva 

legal quanto política. Este reconhecimento levou o Juiz a entender o MOFUCE como 

vítima desta história, e a ditadura como algoz, pois perseguiu, reprimiu, expropriou, 

controlou e cerceou os direitos fundamentais dos estudantes do movimento estudantil. 

Segundo o Juiz, “Por isso que ocorreram legislações, muito questionáveis, e a meu ver 

inconstitucionais, que reprimiram, eliminaram esse tipo de associação, de movimento, 

porque eles defendiam ideias que iam contra aquilo que esses movimentos autoritários 

defendem” (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

A oposição do JP à ditadura não quer dizer que ele defenda uma perspectiva 

revolucionária, como alguns poderiam precipitadamente concluir. Em verdade, o Juiz 

defende o ideal do “Estado democrático de direito”, é um democrata, tal como se 

apresenta a democracia na sociedade burguesa, e acredita que a ditadura é um erro por 

não eliminar nenhum dos problemas que a democracia possui, e é um regime de exceção 

contrário aos direitos políticos, à liberdade de imprensa e à transparência estatal, sendo 

por isto pior. É neste sentido que ele observa as recentes manifestações pedindo 

intervenção militar no Brasil: 

Outro dia tava muita gente falando, só fazendo um parêntesis, que a questão 

que deveria voltar a Ditadura, e esse processo que inclusive especificamente 

aborda um pouco a questão do que foi a Ditadura. As pessoas não têm ideia do 

que foi a Ditadura, falando que seria melhor que voltasse... tudo que a gente 

vê hoje e a gente sabe que acontece por causa de fiscalização, por causa de 

publicidade, por causa de transparência, por causa da imprensa livre, na 

Ditadura acontecia da mesma maneira só que de forma escondida, velada, e ai 

de quem conseguisse revelar, né. Então era muito pior do que, do que é hoje. 

Então assim, mesmo estando ruim, a gente tá há anos luz na frente do que seria 

num regime ditatorial, que é uma coisa absurda alguém pensar numa coisa 

dessas. Mas, né, tem um segmento grande aí que mostra que a gente tá 
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realmente no fundo do poço, é um segmento grande falando que a volta da 

Ditadura seria melhor (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Como a sua convicção de que o MOFUCE havia sofrido danos pela ditadura já 

havia sido formada desde a apresentação da Defesa da Associação, o JP afirmou que foi 

neste momento que se convenceu de sua decisão de negar o requerimento de antecipação 

de tutela. É curioso notar que, segundo afirma o JP, o seu convencimento só se deu a 

partir de cada etapa do processo judicial em que um protocolo foi cumprido, e não antes, 

para não se precipitar.  

Em que pese o tempo de transcurso judicial ser definido muito em função do Juiz, 

é mais provável que o JP tenha chegado a pré-convicções não declaradas antes de cada 

etapa do processo, e tenha aguardado o tempo de cada uma destas etapas para assumir 

oficialmente a sua convicção, que pode ter sido uma confirmação de suas pré-convicções 

anteriores ou estas podem ter sido mais ou menos modificadas ao longo do transcurso do 

processo.  

A impressão que o JP quis passar é que no primeiro momento ele era uma tábula 

rasa, um conjunto vazio de suposições, e que foi sendo preenchido pelas provas das partes 

ao longo do processo, o que é uma imagem moral e profissionalmente esperada para a 

sua profissão, mas inexistente na vida concreta, pois a neutralidade (de valores ou ideias 

prévias) é uma impossibilidade. 

Deste modo, o JP colocou que 

Diante das provas que havia no processo naquele momento, é... eu entendi que 

não estava caracterizado nenhum uso abusivo, não havia NENHUM indício de 

que o bem tava sendo utilizado com fins pra droga, com barulho excessivo, ou 

qualquer outro tipo, qualquer outro fato ilícito que pudesse gerar violação à 

ordem pública, à segurança, à vizinhança, o direito de vizinhança. Então diante 

dessa ausência mínima de provas eu neguei a medida liminar que era de 

urgência que a UFMG havia pedido e mantive os estudantes ali ocupando 

aquele bem, que já estava há muito tempo ocupando, até uma análise mais 

detalhada ao final depois de todas as provas serem apresentadas (JUIZ DO 

PROCESSO, 2018). 

Diante da recusa da tutela antecipada, o processo seguiu para a reivindicação da 

ação de despejo. Os advogados da ACEMG inseriram o máximo de etapas intermediárias, 

anteriores à sentença, para que o Juiz recebesse mais elementos da argumentação da 
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Associação. Assim o foi com a Inspeção Judicial, que foi um momento chave para a 

constituição do convencimento do Juiz acerca da função social da propriedade sob posse 

dos estudantes: 

Haviam provas no processo, as testemunhas confirmaram isso, mas eu me 

convenci completamente mesmo após a inspeção judicial. Eu vi que o objetivo 

da Associação era dar uma destinação social para o bem, atender aos interesses 

dos estudantes carentes em diversas áreas, né, de habilidades etc. para 

desenvolvimento ali paralelo aos estudos nas instituições de ensino. A inspeção 

ajudou a confirmar que essas atividades eram desenvolvidas pela Associação 

(JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Não é comum também que um Juiz aceite ir presencialmente visitar e inspecionar 

uma ocupação, tendo em vista a discrepância de realidades entre o seu modo de vida e o 

das pessoas do lugar em que ele visita, mas principalmente por conta do elitismo e 

conservadorismo de boa parte do Judiciário. E ainda que a ACEMG se situe no bairro 

Santo Agostinho, o que significava que o Juiz não teria que ir em uma periferia afastada 

da cidade, não deixa de ser notável sua disposição positiva neste sentido. 

Após a Inspeção Judicial, sua convicção já estava formada com relação à 

improcedência do pedido de despejo da UFMG. “Logo depois da inspeção judicial, 

quando vieram as razões finais eu já estava amadurecendo o pensamento de que os 

estudantes não poderiam ser expulsos da ocupação do prédio” (JUIZ DO PROCESSO, 

2018). 

O JP sintetizou os acontecimentos do processo da seguinte forma: 

E depois ao longo do processo foram apresentados documentos, a defesa da 

Associação mostrou toda a história do MOFUCE, de onde veio aquele bem, de 

onde veio a ocupação daquele bem, aquilo não foi nada dado pela UFMG, ou 

concedido pela UFMG pra que o MOFUCE utilizasse, pelo contrário, ele foi 

comprado pelo MOFUCE, que depois perdeu o bem, mas continuou utilizando. 

Então isso ficou tudo bem claro no processo, depois vieram as testemunhas 

que corroboraram toda essa história, pessoas que frequentaram a Casa e 

estudaram na UFMG na década de 80, prestaram depoimentos falando que 

naquela época a Associação sempre que tomava conta do bem, nunca a UFMG 

teve qualquer ingerência, posse, administração sobre o imóvel, sempre foram 

os estudantes que ali fizeram reformas, que moraram, outros estudantes vieram 

e continuaram, até os dias atuais. Eu fui lá no bem, fiz uma inspeção, e 

presenciei realmente o convívio, a utilização do bem, vi que o caráter social é 
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muito mais destacado, não achei indícios, durante o processo não foram 

comprovados, indícios de uso inadequado do bem para nenhum fim ilegal, e 

com isso no final eu entendi que o MOFUCE poderia continuar usando o 

imóvel, já que a UFMG só teria tido a propriedade desse bem por causa de atos 

ilegais e inconstitucionais da época da ditadura. Basicamente é isso o que 

aconteceu (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

É nítido para a concepção do Juiz que a UFMG não tem propriedade real alguma 

sobre o imóvel, e que toda a narrativa feita pela Associação, através dos documentos e 

dos depoimentos das testemunhas na Audiência, fez com que o Juiz compreendesse, se 

surpreendesse e se convencesse com esta história. O JP demonstrou ter se convencido 

muito pouco de qualquer alegação da UFMG, já que a fragilidade dos argumentos 

utilizados pela Universidade foi elevada, e tal argumentação foi refutada pela ACEMG, 

sem que a Universidade tivesse condições de apresentar novos argumentos mais 

consistentes. 

A respeito do que achou da acusação feita pela UFMG, o JP diz que seus 

Procuradores “agiram no exercício legal da profissão, (...) em razões de algumas 

reclamações, de vizinhos e tudo, mas depois constatou-se no processo que realmente tinha 

alguns vizinhos que não gostavam daquele volume de estudantes, mas que a grande 

maioria não tinha problema (...)” (JUIZ DO PROCESSO, 2018).  

Quando questionado sobre o porquê de a UFMG não ter mencionado o fator mais 

significativo desta história, que foi a intervenção da ditadura no MOFUCE, o Juiz 

respondeu:  

Por causa da estratégia dos advogados. Os advogados sabiam que rememorar 

esses fatos, ou a origem do registro da propriedade em nome da UFMG, não 

seria... vamos dizer assim, não seria bom para a defesa porque eles como 

juristas também sabem que os atos praticados pela ditadura militar, em sua 

grande maioria, quando suprimiam direitos, eram atos ilícitos, eram atos que 

não são compatíveis com a nossa ordem constitucional democrática. Então 

ficar batendo nessa tecla, eles não teriam argumentos pra poder mostrar uma 

origem legítima daquele registro em nome da UFMG (JUIZ DO PROCESSO, 

2018). 

Ou seja, os advogados da UFMG sabiam que seria insustentável vencer na 

argumentação tratando da ditadura militar, e por isto, fizeram questão de ocultar este 

período histórico na sua acusação. Na vida comum fingir que não sabe de algo importante 
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que se sabe é chamado de “cinismo”, o que é encarado como comportamento imoral, mas 

na linguagem jurídica isto vira apenas mais uma estratégia jurídica de conveniência. 

Ao responder à pergunta sobre o que achou da defesa da ACEMG, o JP coloca 

que “Foi uma defesa abrangente, minuciosa, uma defesa técnica, uma defesa também que 

soube mostrar a origem de todos aqueles fatos, a origem da propriedade, do uso do bem, 

a história do MOFUCE... então uma defesa bem elaborada, que trouxe elementos 

importantes pro processo para o esclarecimento de tudo” (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Fica nítida a diferença de visão por parte do Juiz quanto à acusação da UFMG e à 

defesa da ACEMG. Sobre a defesa da ACEMG, o JP fez várias adjetivações positivas, 

demonstrando a sua importância para o esclarecimento e desfecho do processo, enquanto 

que a respeito da acusação da Procuradoria Jurídica da UFMG disse apenas que achou 

que eles “agiram no exercício legal da profissão”. 

A visão do JP acerca de seus colegas juristas também é suscitada quando responde 

ao ser perguntado qual ele acha que será a sentença da segunda instância: 

É difícil prever, o Direito não é uma ciência exata, o Direito admite 

interpretações divergentes sobre os mesmos fatos, mesmas normas. Eu acho 

que a sentença tá bem fundamentada, muito clara, mas os recursos dos 

advogados apresentaram fundamentos que são respeitáveis, e caberá à segunda 

instância, é um colegiado, agora serão três julgadores, ao contrário da primeira 

instância que eu julguei de maneira sozinha, e agora os três julgadores poderão 

reavaliar todas essas provas que foram produzidas, poderão ouvir os 

depoimentos que foram colhidos, ver os relatos da inspeção judicial que eu 

mesmo fiz, os fundamentos da sentença, os argumentos das partes, do próprio 

Ministério Público, pra formar a sua convicção, mantendo ou não o julgado. 

Eu... é difícil dar uma opinião daquilo que outros colegas farão, mas eu acho 

que a sentença tá a melhor possível, do que eu poderia fazer acho que o meu 

trabalho, modéstia à parte, eu fiz um trabalho que hoje eu não faria melhor 

(JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

A crença do JP nas instituições judiciárias se mantém firme, confirmando o 

processo de auto-valoração de sua fração de classe (a esfera jurídica), ainda que os juízes 

da segunda instância possam decidir por uma sentença distinta da sua. O Juiz remedia as 

próprias palavras para não afirmar algo além de sua própria interpretação normativa 

acerca do processo, de modo a não defender engajadamente a ACEMG, nem mesmo dizer 

que uma decisão diferente da sua representaria uma injustiça com a história do MOFUCE.  
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Ele não se compromete, falando apenas que fez o melhor possível, e confirmando 

seu sentimento de orgulho por sua própria sentença, e entende que o processo agora não 

mais o pertence, abdicando-se de arvorar uma defesa à Associação nesta nova instância 

(o que seu cargo sequer lhe legitimaria, pois isto poderia ser lido por seus pares como um 

comportamento “antiético”, rompendo o formalismo meramente profissional diante do 

caso). 

A postura quase blindada do Juiz de não exposição explícita de suas convicções 

além do que é especificamente relativo aos seus convencimentos quanto ao processo, bem 

como a sua tentativa constante de não demonstrar sentimentos intensos, é quase 

impenetrável, pois se trata de um Juiz habilidoso com os termos utilizados. Mas podemos 

perceber que além de orgulho pela sua decisão final e de temor de tomar uma decisão 

precipitada no início, o JP sentiu também uma surpresa ao conhecer a história do 

MOFUCE e principalmente a sua perseguição durante a ditadura. Temor, surpresa e 

orgulho foram as reações do JP ao início, meio e fim do processo, completando o seu 

ciclo encarado como bem-sucedido e positivo. 

A posição evasiva do Juiz da qual falei acima é facilitada devido à complexidade 

do caso e de certa imprevisibilidade que o Judiciário possui para tratar de qualquer 

questão que envolva os direitos sociais dos pobres. 

Por isso que é difícil prever, é difícil prever. O Judiciário é muito complicado, 

como não é uma ciência exata, as mudanças de entendimento, as interpretações 

de cada um, as influências, então, quer dizer, a visão de cada um tinha ou tem 

sobre a época da Ditadura, pra verificar se aquilo realmente impactou ou não 

no direito da UFMG, no direito do movimento dos estudantes, eu acho que 

tudo isso é discutível, tudo isso tem argumentos prós e contra, e caberá à 

segunda instância, da maneira capacitada que ela tem, reavaliar tudo, podendo 

manter ou modificar (JUIZ DO PROCESSO, 2018). 

Diferente de como aconteceu em outros países que tiveram regimes totalitários e 

que quando findaram eles passaram a não admitir mais referências positivas a estes 

regimes no interior do Estado (como é o caso do nazismo na Alemanha), no Brasil as 

mazelas da Ditadura Militar são vistas ainda como questão de “opinião” ou 

“interpretação”, tanto por parte da sociedade civil quanto pelos membros do Estado. E 

isto ocorre mesmo no Direito, como se pode ver na fala do Juiz do Processo, que apesar 
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de ser contra a ditadura, reconhece que os efeitos da ditadura têm “interpretações 

divergentes” por parte dos juristas.  

Há aqueles juristas conservadores que são saudosos da ditadura, e por isto, 

ignoram ao máximo a garantia dos direitos da cidadania política e das liberdades 

democráticas, e apesar dos atos legislativos e jurídicos da Ditadura terem sido derrubados, 

estes juristas não se preocupam em reverter os efeitos destes atos. Há um segundo 

segmento de juristas, geralmente liberais, que é contrário a um regime de exceção e busca 

desfazer os efeitos dos atos militares, mas reconhece que as ações da Ditadura que não 

feriram as liberdades democráticas ainda são válidas. E há um terceiro segmento de 

juristas, de caráter mais progressista, que é crítico da ditadura e que considera ilegítimo e 

arbitrário o conjunto geral das medidas promovidas pelos militares. 

O JP, como um jurista liberal, faz parte do segundo segmento, tomando como 

critério fundamental de sua relação crítica com a ditadura a falta de regularidade jurídica 

democrática e cidadã deste regime de exceção, o que teria consequências políticas 

problemáticas. Como colocou o próprio JP, ao ser questionado se os atos, leis e decretos 

da Ditadura Militar ainda podem ser considerados válidos atualmente: 

Na verdade, depende do conteúdo de cada um deles, mas os atos que buscavam 

reprimir e suprimir direitos, eles na minha visão são absolutamente 

incompatíveis com a ordem constitucional democrática de 1988, a partir de 

1988, como foi o caso desse decreto específico, um dos atos lá institucionais 

que gerou a parte do patrimônio e extinção dos movimentos estudantis. Eu não 

tenho dúvida da inconstitucionalidade desse ato normativo (JUIZ DO 

PROCESSO, 2018). 

Como admitido pelo JP, o processo da UFMG na segunda instância será analisado 

por um tribunal de três juízes, e as interpretações de cada um deles sobre a Ditadura 

Militar serão fundamentais para determinar as suas análises, posturas e decisões, já que 

podem considerar como legítimo aquilo que foi tido como inaceitável pelo juiz da 

primeira instância. 

É possível concluir, diante dos elementos aqui apontados, que o JP politicamente 

se diferencia da maioria dos demais juízes, e valorativamente se assemelha a eles. A 

variação de postura política, neste caso, é diante de eventos e aspectos específicos, 

conservando traços e similaridades entre as posições distintas também, o que se acentua 

ou reduz a depender da questão.  
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Por exemplo, enquanto entre o JP e um Juiz conservador haveria uma discordância 

com relação à compreensão sobre o significado da Ditadura, em termos de valores ambos 

estariam mais próximos, compartilhando traços como a crença no Estado, visão da 

sociedade como um todo de interesses comuns, auto-valoração esférica, suposta 

neutralidade inicial diante dos conflitos etc. Apesar destes vários traços comuns, a análise 

diferenciada a respeito das particularidades situadas na temática central do processo (o 

direito à moradia dos estudantes residentes em uma Casa tomada do MOFUCE pela 

ditadura) determinou uma postura incomum, justa e adequada por parte do Juiz do 

Processo. 

 4.2.2 - A Burocracia Universitária 

Em 18 de junho de 2015 eu entrevistei, em sua sala de reuniões, o Pró-Reitor de 

Assuntos Estudantis da UFMG, que será aqui identificado como PRAE, que é também a 

sigla da Pró-Reitoria, mas que será diferenciada pelo vocativo, sendo usado o feminino 

para a Pró-Reitoria (a PRAE), e o masculino para o Pró-Reitor (o PRAE). É necessário 

notar que até o momento desta entrevista, a situação do processo judicial se encontrava 

em andamento, com o Juiz do Processo tendo decidido há pouco tempo pelo 

indeferimento do requerimento de antecipação de tutela da UFMG. Este limite da data 

representa também a sua potencialidade, como veremos a seguir. 

O PRAE é professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da UFMG e é reconhecido na universidade por seu envolvimento com a 

questão das ações afirmativas, o que, somado às suas relações e posições políticas, o levou 

a se tornar o Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG, a PRAE, desde 

novembro de 2014, data em que esta Pró-Reitoria foi criada. Os temas das obras do PRAE 

abordam o ensino e a história da educação física nas escolas, história escolar e práticas 

educativas e cultura corporal. 

O Pró-Reitor possui uma oratória articulada, que não se preocupa tanto com 

termos técnicos quanto com em dialogar em uma linguagem próxima à da juventude 

universitária, que é o público alvo principal de sua função burocrática. Receptivo e 

simpático, o PRAE falou extensamente em suas respostas, simulando perguntas e 

respostas hipotéticas e antecipando impressões aos seus comentários, de forma a já 

responder previamente com a visão institucional da qual representa. 
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Logo de início, ao ser questionado sobre o que é o MOFUCE, o PRAE contou os 

traços gerais de sua história, e já introduzia a questão da entrada da UFMG nesta história: 

A UFMG entra nessa história quando houve, de fato, durante a Ditadura 

Militar, houve... o fechamento do MOFUCE, houve uma série de problemas 

sérios relacionados ao MOFUCE, a ditadura perseguiu os estudantes naquela 

ocasião, e enfim... houve a dissolução do MOFUCE em um primeiro momento. 

Claro que isto feito por uma ditadura, então é possível questionar este processo 

de dissolução imposto pela ditadura (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). 

Apesar de relatar o fechamento do MOFUCE pela ditadura, o PRAE reconhece 

que o MOFUCE foi retomado: “o MOFUCE também continuou na sua luta e existe até 

hoje” (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015), e situa esta luta pelo 

MOFUCE: “Então foi a... o prédio parece que depois da dissolução do MOFUCE foi 

encaminhado ao Projeto Rondon. E... mas o pessoal do MOFUCE continuou batalhando 

por ele” (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

Prossegue sua narrativa dizendo: “E em seguida ele foi, depois, o prédio foi 

destinado a UFMG. E aí começa uma outra história. Então naquela ocasião ele foi dado 

como propriedade para a UFMG, e... mas isso, evidentemente, não agradou às pessoas 

que integravam o MOFUCE, o Movimento Fundação Casa do Estudante” (PRÓ-REITOR 

DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). A partir daí a história se tornaria mais delicada, 

uma vez que a UFMG foi envolvida nestes acontecimentos: 

Esse que é o problema político muito grande, porque fica parecendo que há 

uma apropriação do prédio, como se nós fôssemos representantes da Ditadura 

Militar e concordando com os atos da Ditadura Militar, e que nós... não, veja 

só, nós estamos 30 anos depois tentando resolver o conflito que foi instaurado 

na década de 80, há documentos, documentos que não fomos nós que 

produzimos, mas que nós estamos submetidos a eles, num é (PRÓ-REITOR 

DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

Um primeiro elemento que fica invisível na fala do Pró-Reitor é o papel da UFMG 

na história da Casa, como se ela não tivesse tido nenhuma agência no desenrolar dos 

acontecimentos, e meramente teria “recebido” os documentos que a colocavam como 

proprietária do imóvel. A bem da verdade, como pudemos ver anteriormente, a UFMG 

de forma ativa, e em consonância com o Decreto-Lei 228/67, se manifestou e pediu a 
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transferência do prédio para a sua propriedade, em 1974, quando ela instigou o MPF a 

acionar a Justiça para que a dissolução e expropriação do MOFUCE fossem consolidadas. 

O Pró-Reitor toma como período de instauração do conflito a década de 1980, que 

foi exatamente o momento em que os estudantes retomaram a Casa, ocupando-a e 

trazendo de volta à vida o MOFUCE. O “conflito”, alega nas entrelinhas a burocracia 

universitária, não se deu com a Ditadura Militar perseguindo e reprimindo o MOFUCE, 

mas com a reação dos estudantes aos efeitos deste regime, no período da 

redemocratização. Os estudantes e sua organização, o MOFUCE, que são as vítimas da 

ação do Estado, são colocados como os instauradores do conflito, como aqueles que 

desencadearam sua própria tormenta (na disputa judicial) presente. 

Prossegue com sua explicação o PRAE: 

E então, neste momento, há um processo em andamento na Justiça porque o 

Movimento Fundação Casa do Estudante questiona a propriedade que a UFMG 

teria sobre este órgão, sobre este prédio, melhor dizendo, e o processo está na 

Justiça. Bem, não há uma definição a este respeito ainda, e se aguarda então 

que a Justiça se pronuncie para verificar se o MOFUCE tem amparo legal para 

reivindicar a propriedade do prédio, ou se nesse, nessa história, é legal e 

legítima a transferência da propriedade dele para a UFMG. Então neste 

momento a UFMG aguarda o pronunciamento da Justiça a este respeito (PRÓ-

REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

No discurso da UFMG, há uma inversão total da realidade no sentido de quem se 

supõe ser o proprietário e de quem se supõe ser o reivindicador da propriedade. Para os 

burocratas universitários, o MOFUCE é quem questiona a supostamente indiscutível 

propriedade da UFMG e é quem deve comprovar, perante a Justiça, ser o legítimo 

proprietário do imóvel, já que para a Universidade, na mentalidade dos seus burocratas, 

não haveria sombra de dúvidas de que o imóvel a pertence.  

Como vimos no capítulo anterior, a Justiça brasileira fala exatamente o contrário 

do que crê a UFMG: não é o réu que tem que comprovar a sua inocência, mas o acusador 

que deve comprovar a ocorrência da violação. Este é o princípio conhecido como 

presunção da inocência, ninguém pode ser considerado culpado até que se prove o 

contrário. 

Prossegue o PRAE, afirmando que “Salvo engano, aí tem que precisar o ano em 

que a UFMG recebeu, foi 84, salvo engano. Então nós estamos falando de um processo 
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que tem 30 anos, mais de 30 anos. Então esta gestão da reitoria recebe o processo em 

andamento” (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). O processo judicial 

da UFMG contra a ACEMG não tem mais de 30 anos, pois data de 2013, ou seja, tinha 

dois anos na época. O que tinha mais de 30 anos era o recebimento do prédio e abandono 

do mesmo por parte da UFMG (em 1981), e a consequente retomada do imóvel por parte 

dos estudantes (em 1985), com a Universidade ciente disso. 

O Pró-Reitor colocou que “Tem uma coisa que eu preciso deixar absolutamente 

claro, é que não foi esta gestão que iniciou o processo” (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). Apesar desta afirmação ser verdadeira, ela é incompleta. Se não 

foi a gestão da reitoria de 2014-2018 que iniciou o processo, foi ela que permitiu a 

manutenção dele, e mais ainda, que recorreu da sentença da 1ª instância favorável aos 

estudantes. Ademais, não há qualquer crítica da gestão desta época à anterior, que iniciou 

o processo, o que demonstra que a cumplicidade institucional é maior do que uma suposta 

divergência inter-gestão. 

No discurso do PRAE, a UFMG assume a voz passiva, isto é, ela jamais teria sido 

a responsável por este processo, conforme citado acima. Isto se confirma de forma 

gritante quando o Pró-Reitor coloca que 

Agora, a UFMG foi é... digamos assim, instada pela Justiça, por um processo 

movido pelo MOFUCE, a se pronunciar. Ela respondeu ao chamado da Justiça. 

Porque o MOFUCE foi quem moveu um processo contra a UFMG no sentido 

de dirimir a dúvida “quem é o proprietário daquele prédio?”. Quando a UFMG 

responde, ela responde à luz dos documentos que ela possui. Então foram 

apresentados à Justiça do processo os documentos que... numa interpretação 

da história davam propriedade do prédio à Universidade Federal de Minas 

Gerais (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

Diante de tamanho disparate, perguntei mais à frente ao Pró-Reitor se realmente 

teria sido o MOFUCE quem iniciou o processo judicial, e ele recuou na assertividade 

colocada na resposta anterior: “Agora a minha dúvida é: eu falei que foi o MOFUCE que 

iniciou, mas eu não sei se o MOFUCE não foi instado a se pronunciar por uma iniciativa 

da UFMG com relação à propriedade do imóvel” (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). 

Podemos questionar se o PRAE realmente acredita no que havia falado 

anteriormente ou se possuía esta dúvida. De toda sorte, trata-se mais uma vez de uma 
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inversão dantesca da realidade que ocorre quando o Pró-Reitor fala que a UFMG foi 

“instada pela Justiça, por um processo movido pelo MOFUCE, a se pronunciar”. Esta 

alegação representa ou uma falta espantosa de conhecimento da verdade, ou uma mentira 

escancarada e deliberada52, já que foi a UFMG quem voluntariamente decidiu entrar com 

o processo na Justiça para despejar os estudantes de sua Casa. 

A afirmação de que a UFMG “responde” (e não “afirma de início”) à solicitação 

da Justiça (que não houve) à luz dos documentos que ela possui é uma resposta de grande 

desfaçatez, já que dá a entender que a Universidade não sabia que foi a ditadura que a 

nomeou como proprietária do imóvel. Não é que a UFMG não sabia da documentação da 

ditadura, mas que preferiu ocultá-la e torcer para que os estudantes da Associação não a 

descobrisse. 

Como afirmou o próprio juiz do processo durante sua entrevista, “ela [UFMG] 

queria que os estudantes desocupassem, através da Associação, pra que a UFMG 

assumisse plenamente a posse e administração do imóvel e pudesse dar a destinação 

melhor para o bem. Esse era o objetivo do processo quando a UFMG provocou a Justiça 

Federal” (JUIZ DO PROCESSO, 2018) [grifos meus]. 

O grande dilema para a Universidade, segundo o discurso do PRAE, estaria na 

situação seguinte: 

E é preciso também ter clareza que a UFMG, uma vez que ela tenha sido 

declarada proprietária, e é isso que está em questão, mas no cenário, UFMG é 

proprietária, então vamos operar com este cenário: a UFMG é a proprietária. 

Se ela for declarada que não é, ok, a proprietária, ou o proprietário é o 

MOFUCE. Isto está em dúvida. Agora, explorando o cenário “a UFMG é a 

proprietária”. Como os documentos da década de 80... não é que eles afirmam, 

há uma interpretação de que aqueles documentos dão a propriedade a UFMG. 

Se esses documentos forem reconhecidos como válidos pela Justiça, aí nós 

entramos num campo legal que mesmo que eu dissesse assim: “eu não 

concordo, a propriedade deveria ser do MOFUCE”, o reitor não pode 

simplesmente, o reitor qualquer que seja ele, o atual, o anterior, o futuro, 

simplesmente falar assim: “ok, nós não concordamos, então aqui está”. A 

UFMG não pode doar aquilo que em tese lhe pertence. Por quê? Porque é um 

                                                           
52 Teixeira (2014), em sua pesquisa sobre o segredo e a mentira em instâncias estatais, alega que os 

segredos, as omissões e as mentiras são comuns e considerados como legítimos em determinados meios 

das instâncias estatais, e que apenas quando eles se transformam em escândalos é que se revestem de pura 

negatividade. 
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bem público. Se eu quisesse doar a minha casa ao MOFUCE eu doo, ela é 

minha, vou lá e falo “aqui, MOFUCE”. Agora, onde está o problema? O 

problema é que mesmo que esta gestão tenha uma interpretação diferente do 

que está nos autos, nós temos um problema legal, que é: “o que fazemos?”. O 

que fazemos se é totalmente vedado a universidade pública, a qualquer 

universidade pública, seja quem for que estiver na gestão da universidade, não 

pode doar, não pode vender, não pode fazer nada (PRÓ-REITOR DE 

ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

O Pró-Reitor entra em nítida contradição com o discurso anterior da própria 

Universidade no início da década passada, quando afirma que a Universidade “não pode 

doar, não pode vender, não pode fazer nada”, e, como vimos, em 2001, em meio ao seu 

projeto “Campus 2000”, a UFMG anunciou em seu jornal oficial a venda do imóvel – que 

não lhe pertencia – da Casa do Estudante. As falas seguintes do PRAE desenvolvem 

certos elementos desta fala anterior. Sigamos: 

Então nós estamos aguardando o processo chegar a um termo, pra dizer o 

seguinte: “bom, diante do termo que a Justiça chegou, se for decretada a 

propriedade ao MOFUCE, ponto final da história. Se for decretado pela Justiça 

que a UFMG é proprietário do órgão, nós entramos numa situação muito 

delicada, mesmo que a gente concordasse e dissesse “não, a propriedade 

deveria, por questões históricas, foi a ditadura que tomou o prédio do 

MOFUCE, foi uma imposição, não é um ato que se possa considerar com 

amparo legal, nós estávamos num regime de exceção”, mesmo que a gente faça 

toda essa leitura, cuidadoso, respeitosa com a história, não é? Chegaremos 

ainda assim a um impasse. Chegaremos a um impasse. Qual impasse? Como é 

que nós vamos fazer? Pra doar algo que a Justiça disse que pertence a 

Universidade? Mas isso é algo hipotético que eu estou dizendo. Por quê? 

Porque o processo tá tramitando. A UFMG tem se posicionado na Justiça à luz 

dos documentos que ela dispõe ao longo da história, e ela nem poderia fazer 

de outro jeito. Vou falar o que? Eu vou entregar qual documento? O que nós 

temos, esse, são esses. Então a Justiça, à luz dos documentos que a UFMG 

colocou no processo, e à luz dos documentos que o MOFUCE tem, ela vai 

estabelecer uma, uma solução pra este impasse. A UFMG, evidentemente, vai 

respeitar a decisão da Justiça (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). 

A ideia de que são “os documentos” que dizem algo ou obrigam a algo, e não os 

seres humanos concretos em relações que estes documentos expressam, demarca o 

fetichismo do documento, tal como colocado no capítulo anterior. O documento parece 
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ganhar vida própria, como se a vitória no processo judicial fosse uma questão de “quem 

tem o melhor documento”. A UFMG simplesmente passa à Justiça os documentos que 

têm, e nada mais, e assim aguarda o resultado. Também não haveria vontade própria 

alguma dos gestores, apenas a obrigatoriedade de “seguir os documentos” (que não 

orientam coisa alguma, mas são interpretados de acordo com determinados interesses), 

de forma axiomática. Esta é a concepção ilusória do PRAE acerca da relação da UFMG 

com os documentos no processo. 

Ao ser questionado se existe alguma relação de cobrança de algum órgão do 

Estado com relação a UFMG em relação a esse processo, o Pró-Reitor responde: 

Não. Não. O processo está no âmbito da UFMG, com a sua Procuradoria 

Jurídica. Então, respondendo diretamente a sua pergunta se algum órgão 

federal estabeleceu alguma cobrança a UFMG, a resposta é não! A UFMG está 

submetida, como qualquer órgão público, às leis do país, de todas as naturezas. 

Então na medida em que ela vai à Justiça, seja chamada, seja por interesse dela, 

ela se baseia, como todos nós devemos fazer, nas leis em vigor no país. Mas 

cobrança de órgão externo, nenhuma (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). 

Com isto, pelo discurso do Pró-Reitor, percebe-se que o alegado “dever” da 

UFMG em iniciar o processo contra a ACEMG é algo de iniciativa e vontade própria, e 

de ordem muito mais moral (não deixar que seu nome fique “manchado” com os vizinhos 

da Casa) do que jurídica (sofrer alguma espécie de cobrança para entrar com o processo). 

Trata-se aqui de um subterfúgio que encontra outra vez na voz passiva uma forma de 

dizer que a UFMG está meramente reagindo às suas obrigações e cobranças externas 

(ainda que não haja nenhum órgão estatal cobrando ela), e a supostos constrangimentos 

morais. 

Quanto ao que seria feito pela Reitoria se a UFMG perdesse no processo judicial, 

o PRAE respondeu em dois momentos distintos. No primeiro, a pergunta se referia 

especificamente a se a Universidade iria recorrer de uma possível sentença negativa do 

processo: 

O que o reitor tem inteirado é que a questão será levada, uma vez que a Justiça 

se pronuncie, ao Conselho Universitário, onde estão os representantes de 

estudantes, de servidores, de professores, da sociedade civil, para um debate 

mais amplo. Nós também não queremos decidir isso unilateralmente. Nós 
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estamos primando para que as decisões sejam as mais colegiadas, as mais 

coletivas possíveis (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

No segundo momento, respondeu a respeito do que a UFMG faria se a ACEMG 

ganhasse o processo: 

Vamos ao Conselho Universitário, vamos ao Conselho Universitário. A 

decisão será informada ao Conselho Universitário e posta em discussão no 

Conselho Universitário. Ao menos, é... é o que eu imagino que o reitor vá fazer 

em seguida. Ao mesmo tempo existe a Procuradoria Jurídica que tem 

conhecimento de todas as questões legais que envolve o processo, eu não tenho 

como te responder isto, mesmo porque nós nem sabemos da decisão da Justiça. 

O que eu posso dizer é que eu imagino é que o Conselho Universitário será 

instado a debater a questão (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 

2015). 

Um ano depois, quando a sentença desfavorável à UFMG foi publicada, vimos 

que, diferente do que havia sido prometido pelo PRAE, a Universidade não submeteu a 

discussão sobre recorrer ou não ao processo ao Conselho Universitário, tendo ocorrido 

apenas uma decisão unilateral da Reitoria no sentido de recorrer da decisão do processo, 

levando a disputa para a segunda instância. 

O PRAE esclareceu que tipo de contato extrajudicial a Reitoria teve com os 

estudantes da ACEMG durante aquele período de 2014 e 2015: 

Processo que começou já há algum tempo, vem tramitando, nós sabemos que 

a Justiça tem o ritmo dela, né, e então, nesse momento que nós estamos, ao 

final do ano passado já nesta gestão, do professor Jaime, quando já estávamos 

com a Pró-Reitoria criada, em dezembro [de 2014] eu recebi um pedido de 

audiência do Movimento MOFUCE. E, claro, eles protocolaram esse pedido, 

eu entrei em contato com eles, e nós fizemos essa audiência aqui, exatamente 

nessa mesma mesa em que nós estávamos conversando. Trocamos algumas 

impressões, e naquela ocasião já havia uma decisão parcial de um Juiz, dando 

ao MOFUCE uma resposta positiva com relação a um pedido que a UFMG 

havia feito de... agora aqui eu não me recordo o termo técnico, mas enfim... 

foi, a UFMG não teve aprovado o pedido que fez em relação ao prédio e ele 

então continua, enquanto está tramitando o processo, ele continua sob 

responsabilidade do MOFUCE (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). 

O primeiro diálogo da Universidade com a Associação, em todo o processo 

judicial, ocorreu apenas em dezembro de 2014, após mais de um ano em que a UFMG 
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havia processado os moradores. Em verdade, durante toda a gestão iniciada neste ano de 

2014, esta seria a única vez em que a reitoria atenderia a um pedido de reunião com a 

ACEMG. Já durante a entrevista, em junho de 2015, o PRAE colocava que  

Então essa reunião foi aqui, estavam representantes do MOFUCE e também 

advogados que eles convidaram pra vir que os representam na Justiça. Depois 

de dezembro, até nós ficamos de conversar um pouco mais em fevereiro, 

depois das férias, e eles não mais fizeram contato conosco, e o processo, como 

eu disse, continua tramitando na Justiça (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). 

A avaliação do Pró-Reitor, diante daquele encontro com os estudantes e seus 

advogados, era de que “Foram todos muito respeitosos, a reunião foi muito boa, eu saí 

muito satisfeito e na expectativa de que nós teríamos continuidade em fevereiro (...), mas 

ainda não fizeram contato depois dessa reunião, se fizeram serão recebidos como foram 

a primeira vez. Se quiserem que o Pró-reitor vá ao local que eles indicam, iremos” (PRÓ-

REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

Ele assegurou que “Nós receberemos o MOFUCE para dialogar, para trocar 

ideias, sempre que ele desejar. Ou que nós também queiramos dizer “MOFUCE, vamos, 

vamos conversar”, né. Então, se há um princípio que nós estamos fazendo de tudo para 

praticá-lo, com as nossas limitações humanas, com nossos equívocos, é o diálogo, o 

diálogo” (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

Assim, reafirma o Pró-Reitor, “Então todas as vezes que o MOFUCE quiser 

marcar, encontra conosco, ou se nós tivermos também o interesse de conversar com eles, 

pela nossa primeira reunião achei que podemos conversar sempre. Saí com uma das 

melhores impressões com relação a esse diálogo”. (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). Vemos aqui a manifestação de um pseudocompromisso da 

Universidade com um pseudodiálogo com os estudantes da ACEMG. Como sabemos, 

imediatamente após a publicação da sentença, em setembro de 2016, a Associação 

solicitou tanto à Reitoria da UFMG quanto ao Conselho Universitário uma reunião, e 

recebeu apenas o silêncio como resposta. 

A inversão da realidade no discurso da UFMG aparece mais uma vez quando seus 

representantes colocam que, por ser o MOFUCE quem deve comprovar ser o proprietário 

do imóvel, é ele também quem deve buscar dialogar conosco (UFMG), assim como 

manter este diálogo, como alguém que erra é que tem a obrigação de procurar quem ela 
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cometeu o erro e se reparar pelo seu equívoco, ou como quem possui dívidas que é 

obrigado buscar quem ele deve e sanar seu débito. 

O que a burocracia universitária manifesta em diversos momentos, tanto em seu 

discurso por via documental quanto pela oratória, é aquilo que Marx chamou de 

ideologia: um pensamento complexo que inverte a realidade, criando um mundo ilusório 

que se faz passar como o real (MARX e ENGELS, 2002). A criação de uma ideologia 

necessita de um trabalho intelectual de produção, intencional ou inintencional, desta 

forma sistemática e complexa de distorção da realidade. 

Em verdade, o dever de buscar dialogar com os estudantes, antes mesmo de entrar 

com o processo judicial, era da UFMG, tendo em vista que o MOFUCE tanto amenizou 

o seu grande problema de falta de moradia por décadas. O pedido de antecipação de tutela 

de autoria da Universidade é uma medida que per si impossibilita qualquer condição de 

diálogo, já que demanda a execução da ordem do despejo antes de qualquer resposta dos 

atingidos – e muitas vezes, antes mesmo destas pessoas saberem que são réus no processo, 

como é comum em diversos outros casos de despejo, com as pessoas sendo surpreendidas 

pela polícia em suas portas, como foi também no caso da Casa da Vovó53. 

É possível fazer o seguinte paralelo entre as duas épocas de perseguição ao 

MOFUCE: o Projeto Rondon serviu tanto como a face “humanitária” da Ditadura Militar, 

quanto a PRAE serve como o setor “acolhedor” da administração da Universidade que 

age com perseguição aos estudantes do MOFUCE/ACEMG – tal como fez a Ditadura. 

Toda instituição necessita de um contraponto minoritário à sua linha dominante, mas que 

se contrapõe a ela sem negar esta linha, agindo apenas na redução da impressão externa 

de pura ofensividade por parte da instituição. A PRAE tem sido este contraponto previsto 

na repressão que exerce a UFMG contra os estudantes. 

Quando questionado sobre o que aconteceria com os estudantes moradores da 

Casa caso a UFMG ganhasse a sentença e conseguisse a realização do despejo, o PRAE 

afirmou: 

Os estudantes que estão no MOFUCE, que porventura serem alunos 

regularmente matriculados na UFMG, todos eles ou elas serão tratados como 

qualquer outro estudante da UFMG, serão envolvidos nas políticas de 

                                                           
53 A ocupação realizada no antigo prédio da FAFICH em 1986. 
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assistência estudantil, de ações afirmativas, que a UFMG desenvolve, é um 

direito deles e um dever nosso. Estudantes regularmente matriculados na 

UFMG (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

Os estudantes que moram na Casa do Estudante e são alunos da UFMG já 

usufruem das políticas de assistência estudantil desta Universidade, e ainda assim 

continuam necessitando da moradia que a ACEMG proporciona a eles. Isto demonstra 

que a Universidade não consegue oferecer moradia suficiente, ainda hoje, a todos os 

estudantes que necessitam deste benefício, como o próprio Pró-Reitor admite em sua fala, 

ao comentar do número limitado de vagas disponíveis nas MOPs. Assim, se os alunos da 

UFMG porventura fossem despejados da Casa do Estudante, e continuassem a receber o 

mesmo tratamento que qualquer outro estudante da Universidade recebe (o que eles 

também já possuíam antes), só perderiam uma assistência imprescindível para sua 

manutenção, sem receber nenhuma compensação assistencial por isto. 

Os custos que os moradores da Casa possuem com sua residência são 

enormemente menores do que os dos estudantes que dividem repúblicas ou moram de 

aluguel (o destino comum de quem chega de outra cidade para estudar em BH), pois 

pagam apenas o rateio igualmente dividido entre todos do valor das contas básicas 

(energia, água, internet, gás de cozinha). Ainda que seja um valor menor comparado à 

realidade dos custos médios de vida na capital mineira, viver na Casa do Estudante, como 

em qualquer outro lugar na sociedade capitalista, continua demandando uma fonte de 

dinheiro.  

E para grande parte destes estudantes pobres residentes na Casa, esta fonte 

financeira é justamente as bolsas e auxílios da assistência estudantil da UFMG. Se estes 

estudantes fossem desalojados da Casa, aumentariam sobremaneira os seus gastos ao se 

mudarem para um local em que, além das contas, teriam que pagar aluguel, o que poderia 

tornar insuficiente o valor recebido nestes benefícios da assistência estudantil da 

Universidade para arcar com os novos gastos e garantir a sua permanência em Belo 

Horizonte. Ou seja, aumentariam-se os gastos e permaneceriam-se os ganhos financeiros. 

Com isto, a assistência estudantil da UFMG, que já atende insuficientemente aos 

estudantes da Universidade que possuem seus benefícios, se veria ainda mais limitada 

para contemplar a contento a vulnerabilidade aumentada destes estudantes despejados. Se 

a tragédia seria grande para os estudantes da UFMG desalojados da Casa, ela seria ainda 

mais acentuada para aqueles estudantes vinculados a outras instituições públicas ou 
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privadas, muitas delas sem nenhum programa de assistência estudantil (como é o caso da 

Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG), que perderiam seu único serviço 

assistencial recebido, prestado justamente pela ACEMG54. 

Apesar de todas estas implicações da postura ofensiva da Universidade, o PRAE 

colocava que 

Nós não temos nenhum interesse em prejudicar o Movimento Fundação Casa 

do Estudante, muito ao contrário. O MOFUCE tem a sua razão de ser, tem os 

seus propósitos, está aí desde 59, isso vai pra... 56 anos (...). Então não é a 

questão “MOFUCE”, a questão é: a quem pertence o prédio, e aí estabelecer 

uma política para ele, que o Conselho Universitário da UFMG vai, uma vez 

que a Justiça se pronuncie, o Conselho Universitário vai estabelecer o que 

faremos com este prédio, no caso da Justiça dizer “o prédio pertence a UFMG”. 

Se disser “o prédio pertence ao MOFUCE”, entendo eu que o caso tá 

encerrado. Pronto, então vamos tirar o nome “UFMG” de lá. Aí o MOFUCE 

vai responder pelo uso do prédio e pelas práticas que nele realiza, o MOFUCE, 

MOFUCE. Esqueça, já não há mais intervenção da UFMG, se a Justiça 

determinar isto. Se a Justiça determinar que a propriedade é da UFMG, nós 

vamos estabelecer todo um movimento político, a começar pelo diálogo, com 

o MOFUCE, para a destinação do prédio (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). 

Aqui, como em outros momentos, o Pró-Reitor insiste que se caso o Juiz decidisse 

que o imóvel pertencesse ao MOFUCE/ACEMG, a UFMG respeitaria a decisão e tomaria 

o processo como encerrado, não intervindo mais contra os moradores da Casa. A questão 

não era contra o MOFUCE, endossava o Pró-Reitor, mas apenas uma “dúvida” a ser 

sanada. Diante da pergunta se já havia algum projeto da UFMG para a Casa, o PRAE 

respondeu que não, que aguardariam um posicionamento da Justiça, e que se acaso fosse 

favorável à Universidade, aí iniciariam um debate sobre a destinação do imóvel. Ele 

reforçou que na Reitoria estavam “Abertos ao diálogo com o MOFUCE” (PRÓ-REITOR 

DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 2015). 

Podemos perceber que há um interesse da UFMG em tratar do processo judicial 

como assunto particular, e que a Universidade passa por um constrangimento diante de 

exposições e cobranças públicas aos gestores quanto à ação judicial. Nestes casos, os 

                                                           
54 Aqui vale frisar que a ACEMG atende a uma demanda de moradia não contemplada não só pela UFMG, 

como também por outras instituições universitárias, públicas e privadas, como é o caso citado da UEMG, 

e consequentemente, pelo Estado de Minas Gerais. 
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burocratas universitários respondem e justificam tal tratamento privado como um assunto 

técnico nas mãos da Procuradoria Jurídica e do Juiz do Processo. Esta posição do 

reitorado é marcada por uma forte ambiguidade, tanto com relação ao histórico 

institucional, quanto com a autoimagem da gestão. 

Com relação ao histórico institucional, a UFMG se vangloria da fama de ser uma 

universidade que resistiu à ditadura55. Porém, não é isso o que se vê em ações como a da 

tentativa de despejar a Casa do Estudante. Aliás, a UFMG é uma das poucas universidades 

brasileiras que não instauraram uma Comissão da Verdade própria, e isto é indício de que 

não foi unicamente resistência a reação da UFMG à ditadura, mas também colaboração e 

apatia por parte de alguns de seus setores, que são ainda hoje em alguma medida ligados 

ao poder. 

Além disso, há uma ambiguidade com relação à autoimagem de progressista desta 

gestão da reitoria. Nesta mesma entrevista, o PRAE, em determinado momento, passou a 

exemplificar situações que supostamente demonstrariam o engajamento da reitoria com 

determinadas lutas sociais, como uma campanha de debates organizada pela Pró-Reitoria 

acerca da forte iniciativa parlamentar naquele momento para a aprovação da redução da 

maioridade penal. O Pró-Reitor questionou: “o que nos restará, senão continuar lutando, 

caso o Congresso lamentavelmente apoie isso?” (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS, 2015). 

Uma última fala explicita ainda mais a ambiguidade aqui apontada da reitoria: 

Eu coloquei, além das questões que estão envolvidas no processo, muitas das 

minhas opiniões como professor da UFMG, num é... eu desejo que o processo 

corra dentro da normalidade jurídica e a UFMG de fato não está pretendendo 

nada além daquilo que seja o reconhecimento de qual é o lugar [que] ela ocupa 

nessa história toda. O MOFUCE é uma entidade que existe por si só, como 

proposta acho interessantíssima que exista um movimento que tenha o 

propósito [de] organizar estudantes, ter uma entidade que possa de algum 

modo, é... auxiliar a estudantes, especialmente estudantes que estão em 

condição econômica que dificulte a sua formação universitária, então como 

entidade que faz isso, eu acho perfeito, tranquilo. O que está em questão é, 

afinal de contas, depois dessa história toda, qual é a relação que a UFMG vai 

                                                           
55 Em uma edição de seu jornal Diversa, de maio de 2007, a UFMG publicou a matéria “História de 

resistência”, afirmando que “Durante o regime militar, UFMG destacou-se por defender autonomia 

político-acadêmica” (UFMG, 2007). 
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ter com aquele prédio. Inclusive pra liberar a área, limpar o território, “olha, 

não é nosso, MOFUCE, faça bom uso”, ou a Justiça decretou que é da UFMG, 

“qual é o uso que vamos fazer?” Que é o debate que será feito no Conselho a 

partir da decisão da Justiça (PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, 

2015). 

Observando as atas das reuniões do Conselho Universitários dos meses que se 

seguiram à publicação da sentença da primeira instância favorável a ACEMG (setembro 

de 2016), é possível perceber que a decisão não foi informada e nem posta em discussão 

no Conselho Universitário, como prometeu o Pró-Reitor, mas, como já mencionado 

anteriormente, foi tratada unilateralmente pela Reitoria – mesmo sob manifestação dos 

estudantes – que optou pela realização do recurso à sentença. 

Como colocado no capítulo anterior, o burocrata universitário tem uma liberdade 

discursiva menor do que a do professor universitário comum, devido à necessidade de ele 

falar em nome e defender os interesses da instituição. Porém, um burocrata universitário 

que busca ser progressista, por vezes, se depara com aquilo que ele defenderia como 

intelectual e aquilo que ele deve defender como burocrata universitário entrando em 

contradições acentuadas. O caso do MOFUCE/ACEMG é exemplar de uma situação 

destas. 

Ao mesmo tempo em que o Pró-Reitor não pode abandonar a defesa da posição 

da instituição universitária – e, neste sentido, apresenta-a de forma eufemística, passiva e 

razoável, para fazê-la mais próxima de sua postura progressista e assim facilitar defende-

la – ele também, volta e meia, faz uma espécie de “concessões especulativas”, como, por 

exemplo, ao dizer “ainda que eu não concorde com isto” ou “mesmo que o pensamento 

agora seja diferente”, onde ele manifesta sua concepção pessoal enquanto um progressista 

intelectualizado, só que condicionado à situação de classe em que ocupa. 

Como coloca Viana, “o poder censura os discursos, não permite que qualquer idéia 

venha à tona, mas tão-somente permite a manifestação daquelas idéias que estão de 

acordo com as relações de poder instituídas em uma determinada sociedade” (VIANA, 

2009, p. 10). É por isto que as contradições das gestões universitárias ou governamentais 

de grupos progressistas se tornam mais evidentes, pois eles se esforçam para sustentar um 

discurso difícil de manter coerência, enquanto suas práticas passam longe daquilo que 

diziam. Já gestões conservadoras tendem a não possuir este problema, pois são mais 

coerentes em seu discurso e prática de conservadorismo assumido ou disfarçado, o que 



155 
 

muitas vezes é compatível com o que se espera deles aos dirigirem as instituições da 

sociedade capitalista. 

A partir do momento em que ele – um intelectual, professor universitário – se 

torna um burocrata universitário, e busca reforçar uma expectativa na comunidade 

acadêmica de que ele é um burocrata progressista (imagem positiva), distinto da imagem 

comum que geralmente se tem sobre os burocratas (negativa), este processo gera um 

fenômeno psíquico em tal indivíduo e que assume proporções políticas. A busca por 

apresentar uma imagem social distinta da que realmente possui (não importando a razão 

de possui-la, seja por coerção de sua família, de situação de classe, seja por desejo ou 

vontade, entre outras razões) leva o indivíduo à constituição de uma persona, adotando 

máscaras sociais que os indivíduos utilizam para serem positivamente reconhecidos 

(JUNG, 1980).  

No entanto, a manutenção de uma persona é um processo contraditório, já que a 

automodelação do comportamento – de acordo com expectativas exteriores e um desejo 

de autoimagem que não corresponde ao seu ser real – implica em contradições e 

ambiguidades a qualquer indivíduo. No caso do burocrata, porém, estas contradições 

pessoais se tornam públicas e políticas, já que este indivíduo é avaliado a partir da sua 

condição de dirigente institucional, e ele mesmo se auto avalia assim, o que pode provocar 

uma maior evidenciação de tais contradições com a sua elevação ao nível institucional. 

O esforço necessário do indivíduo para manter sua persona pode gerar conflitos, 

ambiguidades ou contradições com suas próprias concepções, valores e sentimentos, uma 

vez que as reprime interna e externamente com a censura do poder. A contradição com 

estas máscaras se torna ainda mais intensa devido à postura concreta da burocracia 

universitária incorrer no risco de contrariar as expectativas externas e a autoimagem 

positiva de uma gestão progressista da reitoria e do ideal de que a UFMG resistiu à 

Ditadura. 

Esta contradição na postura do burocrata universitário é parcialmente resolvida 

através da utilização do mecanismo de defesa da razoabilização (RUCK, 2016). Como o 

nosso caso concreto se trata de uma gestão da Reitoria que se pretende progressista e não 

quer ser vinculada à imagem da Ditadura Militar, a sensação desagradável deste vínculo 

– gerada quando os estudantes apontam a perpetuação de um ato jurídico-normativo da 

Ditadura no processo da UFMG – é atenuada na tentativa de, para si mesmo e para os 
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demais, esquecer o inconveniente (a perseguição aos estudantes) e tornar o seu efeito (o 

processo da UFMG) algo razoável. 

Deste modo, praticam a razoabilização, que “é o processo mental no qual o 

indivíduo (ou um grupo de indivíduos) busca tornar razoável determinado fenômeno 

psíquico ou comportamento derivado” (RUCK, 2016, p. 291). 

Considerar algo “razoável” significa entender que está no domínio da 

razoabilidade. A razoabilidade significa que algo é razoável, sensato, 

conveniente, oportuno, ou seja, de acordo com o “bom senso”, o “senso 

comum”, a moral, a razão, os costumes. Logo, é algo aceitável. O critério de 

razoabilização não é tanto a razão, embora essa seja um de seus componentes, 

e sim a aceitação social, pois o indivíduo tenta convencer aos outros e a si 

mesmo da razoabilidade dos seus fenômenos psíquicos (RUCK, 2016, p. 291) 

Ou seja, a razoabilização é a forma que o burocrata universitário, neste caso, 

assume para atenuar os conflitos e ambiguidades entre a sua expectativa e discurso 

progressista, e a sua prática conservadora. Os valores do PRAE, que se encontram mais 

ou menos camuflados pelo discurso institucional exposto, são a institucionalidade, o 

progressismo, e o prestígio (pessoal e institucional). Os seus sentimentos que vieram à 

tona a respeito do processo foram o de receio em ter a UFMG e sua gestão associadas a 

uma prática da ditadura, e a ambiguidade entre o discurso institucional e sua posição 

pessoal como docente. 

Em síntese, o discurso institucional do PRAE segue a seguinte lógica. Primeiro 

ele inverte a realidade ao colocar que a UFMG é a indiscutível proprietária do imóvel e 

que o MOFUCE é que deve reivindicar e provar na Justiça a propriedade do prédio. Para 

realizar tal assertiva, aciona a documentação que a Universidade dispõe, como se ela fosse 

uma “prova em si”, e neste momento, utiliza de um fetichismo do documento, ocultando 

a agência humana, escondendo a iniciativa da UFMG na perseguição passada (anos 1970) 

e atual ao MOFUCE, desistoricizando e despolitizando as disputas por trás dos 

documentos. 

Como isto só é possível ser feito tomando como pressuposto um Decreto-Lei da 

Ditadura Militar, provoca-se uma tripla ambiguidade no PRAE, que: a) não quer ter a 

imagem de progressista da Reitoria vinculada à imagem da Ditadura; b) vê suas 

concepções pessoais subordinadas à censura do poder; c) e vê o discurso progressista da 

Reitoria entrando em contradição com uma prática conservadora.  
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O PRAE busca resolver tais ambiguidades se utilizando de “concessões 

especulativas”, em que o discurso institucional volta para a realidade (o MOFUCE é o 

proprietário do imóvel) não de forma concreta, mas imaginária. Neste instante, 

contrapondo a tais concessões, é acionado o subterfúgio do “dever jurídico”, em que mais 

uma vez a Reitoria oculta a sua vontade e iniciativa no processo judicial e se esconde por 

trás de um código burocrático (“obrigação dos documentos”), que supostamente lhe 

obrigaria a disputar judicialmente o imóvel. 

Esta retórica do “dever jurídico” tem como efeito ocultar o real interesse da 

Universidade, que é no valor de troca da mercadoria, isto é, o dinheiro, mas também serve 

como meio de tornar razoável, na concepção da própria burocracia universitária, a sua 

postura diante do processo. Esta razoabilização resolveria a ambiguidade do burocrata 

universitário, derivada de sua prática institucional diante do MOFUCE e do discurso 

institucional que são obrigados a adotarem e defenderem. 

4.3 - A concepção dos estudantes e seus defensores sobre o processo judicial da 

UFMG 

 4.3.1 - Advocacia da ACEMG 

Carolina Spyer, 28, é mestra em Direito pela UFMG e Advogada Popular desde 

2013, ano em que ingressou no Coletivo Margarida Alves (CMA), ainda como graduanda 

e estagiária. Antes disso, já havia trabalhado com outras atividades, desde panfletagem 

para transporte escolar, até como estagiária na Defensoria Pública e em escritório de 

engenharia ambiental. Como advogada, já trabalhou em mais de 50 processos judiciais 

do início ao fim. 

Original de Belo Horizonte, filha de intelectuais (mãe pedagoga e pai advogado), 

não possui religião, e nunca fez parte de associações acadêmicas, movimentos sociais ou 

partidos políticos. Perguntada sobre se já havia trabalhado com algum processo 

semelhante a este da ACEMG antes, ela colocou que “de Ocupação urbana, mas não 

estudantil. Ocupação urbana para fins de moradia sim” (CAROLINA SPYER, 2018). 

Carolina define as suas convicções políticas como “à esquerda, no sentido de uma 

sociedade que pense no outro, e que pense no comum e no coletivo, antes de pensar... não 

antes, mas como... como uma prioridade assim mesmo” (CAROLINA SPYER, 2018). 

Em seguida, complementa: 
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No Brasil a gente tá vivendo um contexto de muito retrocesso, de direitos 

sociais completamente largados assim. Então minha preocupação política e 

que me faz estar no Coletivo é essa, de desigualdade, exclusão absurda, de 

violência institucional absurda. Pra mim um posicionamento político hoje que 

seja minimamente engajado com a realidade é um posicionamento que observa 

isso, e que age com isso, porque pra mim não dá pra ficar parado em uma 

sociedade tão violenta. Pra mim é um posicionamento político que olha pro 

outro, claro que levando em conta a singularidade de cada um também, não tô 

falando que é pra passar por cima disso, mas que a singularidade de cada um 

compondo uma comunidade que se respeita, institucionalmente e socialmente 

também, que nem isso a gente tem. A violência é institucional, né 

(CAROLINA SPYER, 2018). 

Ela desenvolveu sua concepção sobre este cenário de violência institucional ao ser 

perguntada sobre o que acha da política institucional, ao que disse: “que a gente vive uma 

situação de violência institucional que tá colocada e tá agravada pós golpe”, e dá o 

exemplo de uma ação judicial que o CMA participou e foi marcante para o Coletivo, de 

tentar reverter uma decisão judicial de remoção de pessoas em situação de rua. Segundo 

Spyer, esta foi uma 

ordem de um judiciário completamente elitista que acha que morador de rua é 

lixo. Então esse daí que é o contexto, até da advocacia popular, é com esse 

judiciário majoritariamente que a gente lida. Ainda que no caso específico do 

MOFUCE a gente tenha conseguido uma brecha nesse sistema aí, pra ter uma 

decisão favorável. Mas em geral é isso, é isso que se tem de resposta 

institucional, é violência, violência, violência, uma reiterando a outra 

(CAROLINA SPYER, 2018). 

Carolina ressaltou, de início de conversa, que “é importante falar que essa é a 

minha história dentro do coletivo, mas não foi só eu que atuei no processo do MOFUCE, 

especialmente o Joviano também atuou (...), que é também uma história [diferente]” 

(CAROLINA SPYER, 2018). Quando pensa no MOFUCE, as três primeiras palavras que 

vêm na sua cabeça são criatividade, desafio e parceria: “É o tripé pra mim, pensando na 

atuação que eu tive, não no MOFUCE em si. (...) Na minha relação como advogada” 

(CAROLINA SPYER, 2018). 

Um primeiro elemento marcante do discurso de Carolina é que ela define o 

MOFUCE a partir de sua relação de trabalho (que é também militante) com ele. Esta 

perspectiva nos remete à breve exposição teórica que fizemos no primeiro capítulo, 
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quando colocamos que a classe determina não só um modo de vida comum, como também 

as representações sobre o resto do mundo. Ela é o ponto de partida material para definir 

a sua relação com o MOFUCE56. 

A advogada explica o porquê da ênfase na criatividade: 

porque foi um processo que exigiu da gente muita criatividade. Na verdade, 

isso é uma linha de atuação do Coletivo, a gente tentar criar soluções que 

extrapolem a linguagem comum da advocacia. Por exemplo, esse processo a 

gente juntou carta de moradores do MOFUCE, não sei se você lembra disso. 

Então é uma coisa que a gente vai e juntou vídeo, imagem, né, então toda uma 

linguagem que normalmente não tá nos autos do processo. E mesmo pra criar 

as teorias de defesa, o que que a gente ia argumentar, tudo isso foi um processo 

de criatividade mesmo (CAROLINA SPYER, 2018). 

Ela exemplifica uma situação em que precisaram ser criativos, afirmando: 

A gente sabia, por exemplo, que o Decreto que o... o título judicial da UFMG 

era um título que vinha da ditadura né, mas que ele já tinha, que ele veio do 

Decreto autoritário né, que é esse o 228 de 67, mas que esse Decreto ele não 

existia mais, ele já tinha sido revogado. Então a gente tinha que criar uma teoria 

pra que fosse definido a inconstitucionalidade dos efeitos de um Decreto, e isso 

é raro, assim, a gente não tinha jurisprudência nesse sentido, então foi toda 

uma criação, e claro, processo de pesquisa também, pra conseguir fazer essa 

contestação, fazer essa defesa e tal, então por isso criatividade (CAROLINA 

SPYER, 2018). 

Além da criatividade, ela destacou ainda que o processo da defesa foi marcado 

por coletividade: “E também porque foi um processo muito coletivo né, as primeiras 

reuniões, eu acho que você participou de algumas reuniões né, eram reuniões muito 

grandes, que a gente tinha esse espaço de troca pra conseguir criar essas teorias57. Eu acho 

                                                           
56 Ainda que não seja a única determinação, pois na realidade existem múltiplas determinações, a classe 

determina fundamentalmente a consciência. E neste caso, como veremos adiante, para Carolina o trabalho 

não está separado da sua militância popular (com movimentos sociais e grupos oprimidos), isto é, ela possui 

uma postura de intelectual engajada. Por isto, a sua relação de trabalho com o MOFUCE é distinta da que 

poderia ser a de outro jurista, que poderia ter uma postura intelectual hegemônica, dissidente, ambígua, 

venal ou amadora (VIANA, 2015d). 

57 Aqui vemos, e mais à frente isto se confirma, que Spyer entende por “teoria” especulações sobre a 

realidade. Esta é uma visão distinta da que parto a respeito do conceito de teoria neste trabalho, entendendo 

teoria como expressão da realidade na consciência humana. Uma crítica sobre a ideia de “teoria” como 

especulação pode ser vista em Peter Mann: “Uma noção corrente, apesar de completamente errônea (...), 

é ser teoria sinônimo de especulação. Ao que parece, imagina-se que teoria significa idéias ainda não 

comprovadas. Se um dia as teorias são postas à prova e mostram-se corretas, então desaparecem e cedem 

lugar a fatos, ou até talvez a leis. Essa infeliz maneira de considerar a teoria como puramente especulativa 
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que a criatividade também tá ligada a essa dimensão coletiva do processo, sabe” 

(CAROLINA SPYER, 2018). 

Quando ouviu falar do MOFUCE pela primeira vez, já na condição de estagiária 

no CMA, que foi demandado pela Associação para defender os estudantes no processo 

judicial, Carolina pensou: 

“bora, bora tocar junto isso aí, conseguir, bora”. Saber da história do MOFUCE 

é um motivador muito grande pra atuar no processo, então a primeira reação 

minha foi de “não dá pra deixar isso acontecer”, a UFMG nesse cenário todo, 

de um título da ditadura, então assim, é um caso que envolve direito à cidade, 

direito à educação e além de tudo direito à memória. Então assim, tem muita 

coisa cruzada nesse caso, né, que na hora que eu fiquei sabendo é tipo “nó, 

vamo”, tem que ser colocada isso, não pode dar espaço pra simplesmente 

chegar com um título de propriedade e querer tirar todo mundo de lá como se 

não tivesse nada disso em jogo né, memória, educação, direito à cidade, direito 

à moradia digna, enfim. Então, é isso, na hora que eu fiquei sabendo foi muito 

gás pra poder fazer esse trabalho (CAROLINA SPYER, 2018). 

Há um sentimento inicial da advogada que foi de empolgação e euforia, que era 

gerado tanto pelo histórico do MOFUCE e do processo judicial, quanto por sua entrada 

recente no CMA (momento em que ela ainda estava com bastante energia e querendo 

“mostrar serviço”, já que os demais advogados já eram mais atarefados), como também 

por seu ímpeto e visão a respeito do que deveria significar o seu trabalho como jurista. 

A respeito de sua trajetória, Spyer relatou da seguinte forma: 

Eu cheguei aqui porque tava fazendo um curso de Direito com uma expectativa 

de que eu ia poder incidir socialmente nesses problemas estruturais de 

desigualdade e exclusão, e quando eu chego no curso de direito eu vejo que 

não é nada disso. Que pouco se fala disso, inclusive, num curso de Direito. 

Então tive várias crises assim de largar o curso e tal, e aí eu fui tentando achar 

onde que eu poderia fazer alguma coisa de útil com aquilo que eu tava 

aprendendo. De útil nesse sentido de olhar pro entorno e ver que a gente vive 

numa sociedade que os direitos são completamente teóricos né, que não se 

alcança a realidade, e que no curso de Direito é como se isso não existisse. E 

                                                           
conduz a uma divisão, não só entre o conceito de teoria e fato, como igualmente entre sociólogos teóricos 

e o que às vezes são chamados sociólogos empíricos ou meramente pesquisadores de campo. A verdade 

mesma é que a teoria se origina das conclusões que são reunidas, e as relações lógicas entre conclusões 

em conjunto formam uma teoria. (...). Teoria, de fato, é a construção que resulta dos duramente 

conquistados tijolos dos estudos de pesquisa” (MANN, 1975, p. 41). 
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aí eu fui procurando meios de fazer isso, e procurando cheguei no Coletivo. E 

aí essa é minha história, de muita inquietação, foi essa inquietação que me 

levou até aqui (CAROLINA SPYER, 2018). 

Vemos um valor axionômico58 na fala de Carolina, que é o seu caráter contestador, 

expresso na inconformidade com os problemas e desigualdades sociais, e a dedicação do 

seu trabalho como um engajamento e militância na luta contra estes problemas. Ao 

encontrar o CMA e entrar para o Coletivo, Spyer se realizou de acordo com a sua 

concepção de advocacia para a sua vida, o que é compatível com a forma de trabalho que 

o Margarida Alves desenvolve: 

Nosso trabalho então é um trabalho pela via jurídica, mas que nunca, assim 

como se deu no caso do MOFUCE, nunca aposta só na via jurídica. É um 

trabalho que entende o Judiciário como uma esfera da luta política, mas que é 

muito mais ampla do que o Judiciário, até porque a gente sabe que o Judiciário 

é muito limitado, pelo perfil do Judiciário que eu já falei, elitista, machista, 

enfim... (CAROLINA SPYER, 2018). 

Segundo Spyer, o CMA faz uma “análise crítica do Judiciário”, entendendo as 

suas limitações e colocando que o perfil das pessoas que são defendidas juridicamente 

por eles – pobres, trabalhadores desprivilegiados, grupos sociais oprimidos e movimentos 

sociais populares – é descriminado pelo Judiciário, e por isto este Judiciário deve ser visto 

como uma esfera de luta política a ser travada não só no interior do processo judicial, mas 

no conjunto da sociedade. 

O trabalho do CMA se fundamenta em valores que Carolina, como uma de suas 

componentes, também expressa a respeito do MOFUCE: solidariedade e coletividade. 

Além de Carolina, Joviano foi o outro advogado do CMA que esteve diretamente 

envolvido com a defesa da ACEMG, pois ele “sempre ficou muito mexido com a causa” 

do MOFUCE. Porém, todas as manifestações da Associação no processo eram discutidas 

por todos os advogados do Coletivo, que revisavam e faziam sugestões quanto aos 

documentos e estratégias de defesa. 

                                                           
58 O conceito de axiologia remete para os valores dominantes em uma sociedade, que são os valores da 

classe dominante, e o de axionomia significa os valores autênticos dos seres humanos, que convivem de 

forma marginal e limitada em uma sociedade de dominação de classes (VIANA, 2007). 
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Para Spyer, o processo da UFMG contra os estudantes da ACEMG ignorou a 

tentativa de diálogo por parte da Associação, e insistiu no despejo com base em uma ação 

reivindicatória muito simplista: 

A gente tenta paralelamente à defesa do processo fazer reuniões na reitoria, pra 

conversar e explicar e enfim, chamar a atenção, porque ali [na Casa do 

Estudante] era um espaço que acolheu justamente os estudantes, e que tinha 

estudantes da UFMG, e mesmo assim a UFMG insiste no processo, e com uma 

petição que na verdade é muito simples assim, é uma inicial que é pouco 

fundamentada assim né, que usa de um título e simplesmente pede “tenho esse 

título, tire o pessoal de lá”. Não é uma coisa que é elaborada e tal, é uma ação 

reivindicatória que simplesmente usa o título e faz esse pedido (CAROLINA 

SPYER, 2018). 

Carolina colocou que quando viu o processo pela UFMG ficou impressionada, já 

que este pedido reiterava o autoritarismo da ditadura e evidenciava a sua permanência. 

“E aí a gente entende como que o Brasil tem um processo de memória da ditadura que é 

muito frágil. Então como que uma universidade pública faz isso né” (CAROLINA 

SPYER, 2018).  

Ela complementou dizendo que  

quando eu vi, eu fiquei chocada até por fazer parte, fiz o meu mestrado na 

UFMG, eu acho que é uma coisa que a gente não pode [deixar] ser aceitada de 

forma alguma, de forma alguma mesmo, é uma coisa pra ser dita socialmente, 

pra ser trabalhado socialmente porque isso é uma violência que a gente não 

pode deixar ficar acontecendo, como se fosse tudo bem (CAROLINA SPYER, 

2018). 

A sua reação de ter ficado em choque e impressionada com a postura da UFMG 

revela que Spyer viu uma contradição nesta postura com aquilo que ela tinha de 

expectativa e imaginário a respeito da Universidade anteriormente, contradição esta que 

foi sentida pela própria advogada, já sua mentalidade sediou o conflito de duas 

representações opostas (uma positiva e uma negativa) sobre a UFMG. 

Esta contradição se acentuou, ao ponto de Carolina entender que sua representação 

anterior sobre a Universidade não era mais compatível com a realidade, quando ela 

observou a manutenção da postura da reitoria: 

E pra além disso, quando a gente fez as conversas na Reitoria, ainda que tivesse 

na palavra muito boa vontade (risos), essa boa vontade não se converteu numa 
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suspenção do processo. Suspensão não, numa extinção do processo. Acho que 

tanto judicialmente quanto nas nossas conversas extrajudiciais a gente percebe 

que a UFMG realmente tá se sustentando num título que é completamente 

viciado por ser um título que veio da Ditadura (CAROLINA SPYER, 2018). 

Esta fala de Spyer confirma que a gestão da reitoria iniciada em 2014 dedicou aos 

estudantes da ACEMG um pseudodiálogo, sem pretensão real alguma de reverter o 

processo judicial. Porém, é possível perceber que mesmo diante da manutenção desta 

postura da UFMG até o julgamento do processo, a advogada ainda nutriu certa 

expectativa de que a Universidade fosse refletir sobre a sua atitude e decidir muda-la, no 

momento em que poderia não ter recorrido da sentença do processo. 

Quando perguntada se achava que a UFMG iria recorrer da sentença, Spyer 

colocou que “eu confesso que eu tive uma esperança sim [que a UFMG não iria recorrer], 

mas eu acho que... é só porque a gente quer que a universidade seja algo melhor do que 

ela é” (CAROLINA SPYER, 2018). 

Eu acho que a gente sempre fica com uma esperança de que a universidade vai 

entender que é um absurdo recorrer. Mas desde que entrou com a ação você 

entende que tem alguma coisa atrapalhada assim, bem atrapalhada (risos). Mas 

eu pessoalmente posso dizer que sempre tive alguma esperança assim de que 

‘pô, tá tudo tão colocado, assim, você ainda teve uma sentença que colocou tão 

explícito o que que tá sendo feito ali’ (CAROLINA SPYER, 2018). 

E ao responder sobre o que achou da UFMG ter recorrido, colocou que “É uma 

decepção, mais uma vez (...). É mais uma vez [a UFMG] se mostrando que ela quer 

manter os efeitos de um decreto da ditadura” (CAROLINA SPYER, 2018). Uma possível 

explicação para esta reação de surpresa da advogada com relação à posição da UFMG 

reside justamente na crença geral de que a Universidade resistiu à ditadura, o que é 

reforçado pelas últimas gestões progressistas. Como esta imagem se mostrou ilusória, ao 

longo do processo judicial a contradição entre expectativa e realidade da prática da 

UFMG foi sendo cada vez mais nítida e superada (sem que nunca tenha sumido 

totalmente para Carolina), dando lugar a um “jogo de tensão” com a burocracia 

universitária. 

 Tal como ocorreu com o Juiz do Processo e o Procurador do MPF, os documentos 

que mais chamaram a atenção da advogada, em meio ao processo judicial, foram aqueles 

relativos a época da ditadura. Os danos provocados pelo regime militar, que era tema de 
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total ausência na acusação da UFMG, foram centrais na argumentação da defesa 

elaborada pelo CMA. “Eu acho que é a ditadura que gerou o título de propriedade, e 

quando se reconhece que esse título é viciado, a sentença traz essa marca do que veio da 

ditadura. É essa que é a relação entre sentença e ditadura” (CAROLINA SPYER, 2018). 

As intervenções da ditadura haviam despedaçado a própria compreensão sobre a 

história do MOFUCE, obscurecendo-a e tornando-a de difícil acesso. Os advogados 

tiveram que se deparar com esta questão para montarem a defesa: “Uma dificuldade foi 

aquele bolo de documento que não tava organizado, e separar e conseguir refazer a 

história da casa. Pegar os documentos e ir entendendo e estudando, isso foi uma 

dificuldade” (CAROLINA SPYER, 2018). 

Além disso, outra dificuldade teria sido “As teorias que a gente ia usar né, quais 

as linhas de defesa que a gente ia fazer. Entender também essa dinâmica, igual eu te falei, 

de precisar de um documento e entender a dinâmica [da ACEMG], que as vezes não era 

simples que esse documento chegasse até a gente” (CAROLINA SPYER, 2018). Ou seja, 

as limitações dos próprios estudantes moradores da Casa também influenciavam na 

dinâmica de acesso aos documentos e utilização deles. 

De outro lado, o CMA possuía uma facilidade para fazer a defesa que 

veio do que a gente já tinha de experiência do Coletivo, então a gente já tinha 

algumas peças sobre direito à cidade, direito à moradia digna. Isso a gente já 

tinha todo um material sobre isso né, tem um acúmulo nosso enquanto grupo 

que apareceu aqui, que facilitou pra que a gente pudesse fazer esse processo 

assim. Acho que o acúmulo do Coletivo tanto de teorias do direito, de 

argumentos jurídicos, quanto também de já ter atuado nessa relação de parceria 

e criatividade em outros casos (CAROLINA SPYER, 2018). 

Esse tipo de facilidade para o CMA era justamente uma das maiores dificuldades 

que a ACEMG possuía: um acúmulo para lidar com as “teorias” (na verdade, ideologias) 

jurídicas e os dispositivos técnicos que explicassem a situação da Casa do Estudante e 

pudessem ser utilizados para defendê-la. 

Vemos que o envolvimento de Carolina com o processo se deu de forma visceral, 

muito distinta da relação formalista que um escritório de advocacia comum tem com os 

processos em que assumem a defesa por contratação. No caso de Spyer, o envolvimento 

foi tamanho que ela chegou a sonhar com o processo, conforme narrou: 
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Eu que escrevi essa Contestação, a primeira versão, foi eu que escrevi, 

pessoalmente. E era uma coisa que eu ainda tava na graduação, eu tava com 

muita expectativa, eu tava querendo fazer uma coisa muito bem-feita. Então 

foi um processo de ansiedade também pra conseguir fazer uma coisa foda 

assim, que eu achasse foda e tal (risos). E aí nesse período que eu sonhei, no 

período da escrita da contestação especialmente. Depois que já foi as alegações 

finais, eu também já tava mais confortável dentro do Coletivo né, de alguma 

maneira, também já tinha formado, depois eu não tive esses sonhos e tal, essas 

ansiedades, mas no momento da contestação (CAROLINA SPYER, 2018). 

Carolina inicialmente sentiu ansiedade pelo tamanho desafio que ela enxergava 

ter em suas mãos, e pela vontade de escrever a Contestação muito bem-feita, e depois 

passou a se sentir mais confortável, quando já estava formada, mais experiente no 

Coletivo, e o processo já estava encaminhado. Foi neste primeiro momento que ela 

sonhou com o processo, que ela não lembra do teor do sonho, mas recorda do sentimento 

de ansiedade que lhe marcava. 

A concepção de Spyer a respeito do Juiz, de forma distinta do que considera sobre 

o restante do Judiciário, é positiva: “Eu sei que é um juiz que tem uma visão social, assim, 

que olha pros direitos sociais de uma maneira especial se for considerar o resto do 

Judiciário, né” (CAROLINA SPYER, 2018). Quanto a UFMG, via que suas alegações 

iniciais eram completamente descabidas, e chegavam a apelar para uma medida 

desproporcional ao tamanho do “problema” que elas alegavam: 

A UFMG na inicial usava de artifícios completamente aleatórios pra conseguir 

tirar esses estudantes da Casa, como, por exemplo, falar que tinha festa e que 

tinha barulho. Ou seja, uma coisa que nunca define que tire uma pessoa de um 

lugar. Você pode fazer as medidas administrativas pra que não repetisse o som 

alto a noite, mas nunca isso definir pela retirada da posse. Então acho que isso 

é importante frisar, como que tinha argumentos completamente aleatórios à 

natureza da própria ação que a gente tava encarando (CAROLINA SPYER, 

2018). 

Por que então a UFMG promovia esta ação descabida? Por que a Universidade 

sequer mencionava a questão da ditadura militar em sua acusação? Segundo Spyer, 

Porque ela tá só interessada em ter o imóvel né, é o dinheiro que tá mandando, 

não tem nada pra além disso. É como se isso não existisse. E pra ela é 

interessante que não exista, porque o que tá interessada é um imóvel que tá 

muito bem localizado, que tem um valor alto, né. Pra mim é isso assim, ela não 
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quis em nenhum momento se implicar com isso porque não tem interesse 

político pra se implicar aí. Pra mim é a única coisa que pode explicar uma coisa 

dessa (CAROLINA SPYER, 2018). 

É interessante observar o comentário de Spyer “é o dinheiro que tá mandando”, 

enunciado na intenção de dizer que a preocupação maior da UFMG é com o dinheiro, 

mas dando ênfase e colocando como sujeito ativo da frase “o dinheiro”. Esta agência do 

dinheiro, que aparenta tomar das mãos dos seres humanos o caráter ativo das relações, foi 

irretocavelmente destacada por Marx em seus Manuscritos econômico-filosóficos, 

quando disse: 

E tudo aquilo que tu não podes, pode o teu dinheiro: ele pode comer, beber, 

ir ao baile, ao teatro, sabe de arte, de erudição, de raridades históricas, de 

poder político, pode viajar, pode apropriar-se disso tudo para ti; pode 

comprar tudo isso; ele é a verdadeira capacidade (Vermögen). Mas ele, que 

é tudo isso, não deseja senão criar-se a si próprio, comprar a si próprio, pois 

tudo o mais é, sim, seu servo, e se eu tenho o senhor, tenho o servo e não 

necessito do seu servo (MARX, 2010, p. 142). 

Dizer que “é o dinheiro que tá mandando, não tem nada pra além disso” significa 

uma compreensão de que o interesse da UFMG no imóvel da Casa do Estudante é movido 

pelo dinheiro, e se reduz a ele. Este é o fundamento oculto da ação reivindicatória da 

Universidade, que Carolina criticamente conseguiu perceber. Na contramão desta lógica, 

há a Casa do Estudante, que é “uma infiltração em um modelo de cidade que é muito 

desigual, e que resiste, e que insiste em tá ali” (CAROLINA SPYER, 2018). 

Por fim, a advogada colocou que o processo judicial ainda não terminou, e que, 

por isto, os estudantes não podem vacilar, já que o resultado da segunda instância ainda 

está em aberto, apesar de Spyer admitir que há chances favoráveis à Associação. Segundo 

ela, “A gente tem muitos elementos a nosso favor. Eu enquanto advogada nunca vou falar 

100% que tá ganho. A gente precisa ainda seguir mobilizado, seguir nessa tensão que 

falei, entre a luta e a tendência do Judiciário de negar esse tipo de ação. (...) O que eu vejo 

é que é preciso seguir atento, seguir mobilizado” (CAROLINA SPYER, 2018). 

 4.3.2 - Moradores e ex-moradores 

Sendo o único dos meus quatro interlocutores neste capítulo que não entrevistei, 

mas apliquei questionário, dialoguei por e-mail com Norton Ugarte, 29, que é estudante 

de Direito da UFMG, Bombeiro Militar desde 2017, e ex-morador da Casa do Estudante, 
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onde residiu entre 2012 e 2015, sendo parte da geração que criou a ACEMG. 

Anteriormente a sua atual profissão, Norton já havia trabalhado em diversos serviços de 

modo informal, como garçom, atendente, faxineiro, manobrista, instalador de 

equipamentos de iluminação, monitor de Direitos Humanos, Assistente Editorial, 

autônomo, suporte de Tecnologia e Informação, líder de estoque etc. 

Filho de mãe do lar (“dona de casa”) e pai analista de sistemas, não é religioso e 

já fez parte de várias ações coletivas de movimentos sociais e de organizações, como o 

Centro Acadêmico Afonso Pena, o Ocupa BH, e a Olympia Coop Bar (um bar cooperativo 

auto-organizado no Edifício Maletta). Ele define as suas convicções políticas como “Um 

arco-íris de posicionamentos, mas sobretudo de que é necessária a participação ativa e 

envolvida para além da institucionalidade” (NORTON UGARTE, 2018). Considera que 

a política institucional é “Questionável e inexorável. Por vezes, indelével. Residualmente 

disputável, estrategicamente imprescindível, oportunamente pode ser viável” (NORTON 

UGARTE, 2018). 

O MOFUCE, para ele, remete a três palavras-chaves: luta, singularidade e paixão. 

Ele explica estas três razões do seguinte modo: a primeira, “Luta porque a história da 

casa, as estruturas, a vivência e a própria existência do espaço exalam essa atmosfera. 

Estar na casa é perceber um ambiente de resistência vivo, no qual as construções são 

árduas e profundas”; a segunda, “Singularidade porque jamais encontrei um espaço que 

tenha as mesmas características. Embora coletividades que pretendam a horizontalidade, 

por vezes apresentem traços comuns, é indiscutível o quanto a história do movimento é 

única, desde a sua fundação à sua retomada e busca da realização de sua ideologia59”; e a 

terceira, “Paixão porque o MOFUCE é um espaço de sentimentos profundos, de 

dimensões emocionais intensas e inigualáveis, de muito vigor. O MOFUCE não é uma 

experiência das que se narram no cotidiano pacato, é forte, cheio de amor e de dor. Cheio 

de sorrisos, danças, abraços, lágrimas, chegadas e despedidas” (NORTON UGARTE, 

2018). 

Antes de mudar para a Casa do Estudante, Ugarte se encontrava em uma ação 

coletiva de ocupação na Praça da Assembleia, no bairro do Santo Agostinho. Ele colocou 

                                                           
59 Ugarte utiliza a palavra “ideologia” em um sentido comum e gramsciano, como sinônimo de “visão de 

mundo”. Isto se difere do conceito de ideologia que utilizo neste trabalho, tal como elaborado por Marx, 

como falsa consciência sistematizada, como exposto anteriormente. 
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que “Na época eu participava de um movimento que propunha uma abordagem mais 

radical da democracia. Era 2011 e ao redor do mundo os “Occupy” como o “Wall Street” 

e “London” criavam Zonas Autônomas Temporárias nas quais as vivências da autogestão 

eram profundamente vividas, ainda que temporariamente” (NORTON UGARTE, 2018). 

A partir desta ocupação, teve contato com um dos moradores da Casa, que 

comentou com ele sobre o MOFUCE, despertando o seu interesse em morar no local. 

Como todos os pleiteantes a moradores, Norton participou de uma assembleia da Casa, 

onde foi aprovado e pôde ingressar em um quarto com mais duas pessoas, um amigo e 

sua então namorada. 

Ugarte relembrou como era a necessidade do envolvimento de cada morador com 

a organização da Casa: 

A demanda que o grupo apresentava se referia a algo mais abstrato, a uma 

participação que não se dava somente em termos de atividades. O MOFUCE 

requeria um envolvimento emocional, psicológico, energético. Viver no 

MOFUCE exige uma entrega de alma e foi somente a partir desse 

envolvimento que pude perceber as dinâmicas mais profundas do espaço e 

incorporar isso no meu convívio (NORTON UGARTE, 2018). 

Este período inicial foi decisivo para que Norton viesse a ser um dos moradores 

mais ativos – em termos de atividades e em termos emocionais, psicológicos e 

energéticos, como o mesmo coloca – do MOFUCE/ACEMG. Seus sentimentos de paixão 

pela história da Casa e de orgulho e gratidão por ter feito parte dela foram ressaltados em 

diversos momentos de sua fala, atribuindo à sua experiência de ter feito parte do 

MOFUCE o seu “amadurecimento político, o aprimoramento de interações interpessoais 

à experiência de relacionamentos significativos que tive ao longo da vida. Fazer parte do 

Mofuce me permitiu ver um mundo mais diverso e amplo do que o que eu conhecia antes” 

(NORTON UGARTE, 2018). 

Percebe-se, com isto, que Norton atribui a Casa os sentimentos que ele possui com 

relação a ela. Ele citou “os momentos de amor, dos romances às amizades” como 

memórias e sentimentos em relação ao MOFUCE, porque foram estas as experiências 

mais marcantes que ele pôde viver naquele espaço. O seu posicionamento e as suas 

relações sociais concretas explicam as suas representações acerca do que é a Casa do 

Estudante para ele. 
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Norton comentou a respeito da organização interna da Associação que “Considero 

que também experimentamos uma autogestão verdadeira, ainda que talvez pudesse ser 

considerada pouco madura” (NORTON UGARTE, 2018). A palavra “autogestão” é 

recorrente na fala de vários ex-moradores do MOFUCE, que a utilizam como uma espécie 

de sinônimo de uma das seguintes formas de entendimento: organização interna 

horizontal, sem lideranças, coletivista e/ou comunitária. 

Este termo, no uso que fazem os mofuceanos, carece, portanto, de fundamentação 

teórica, sendo apenas uma palavra reproduzida sem grandes reflexões, como uma 

representação cotidiana. Porém, é preciso aqui esclarecer de forma mais adequada que 

forma de organização interna a ACEMG possui, e por que ela não pode ser 

conceitualmente chamada de “autogestão”, no sentido rigoroso deste conceito. 

Alain Guillerm e Yvon Bourdet, dois pesquisadores que se dedicaram ao estudo 

da autogestão, assim relatam o histórico da palavra:  

Decerto, a palavra francesa “autogestion” não se encontra nos dicionários ou 

nas enciclopédias anteriores a 1960; é a tradução literal da palavra servo-croata 

samoupravlje (“samo” sendo o equivalente eslavo do prefixo grego “auto”, e 

“upravlje” significando aproximadamente “gestão”). Portanto, a palavra 

autogestão foi introduzida em França para designar a experiência político-

econômico-social da Iugoslávia de Tito, em ruptura com o stalinismo. Mas na 

própria Iugoslávia, o sistema de autogestão não era tido como uma inovação; 

ao contrário, como um retorno ao marxismo autêntico, pervertido pelo 

stalinismo (GUILLERM e BOURDET, 1976, p. 11). 

Ou seja, em sua origem, a palavra “autogestão” expressava uma ruptura com o 

stalinismo, retomando do marxismo autêntico a compreensão de uma sociedade 

radicalmente nova, fruto de uma experiência revolucionária. Esta palavra se populariza 

(e mais que isto, ganha um novo significado, rompendo com os limites originais que 

possuía devido ao seu vínculo com o titoismo iugoslavo) na França, a partir, 

principalmente, do Maio de 1968, que foi um processo revolucionário iniciado pela 

radicalização da luta dos estudantes articulados com o acirramento da luta dos operários, 

que provocaram uma greve geral de mais de nove milhões de trabalhadores. 

“Autogestão”, portanto, não tem que ver com uma forma de organização interna 

de um coletivo, mas sim com uma relação social generalizada, que se dá com a luta e a 

instauração de outra forma de sociedade em superação ao capitalismo. “Por conseguinte, 
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compreende-se que a autogestão não é para nós uma espécie de bálsamo destinado a 

adoçar os males da sociedade atual, mas implica mudança radical e a instauração de outra 

maneira de viver em comum, inteiramente nova” (GUILLERM e BOURDET, 1976, p. 

14). Desta feita, se a ACEMG não possui, de forma conceitual e rigorosa, uma 

“autogestão” interna, ela possui em verdade uma auto-organização autônoma. 

Ugarte comentou que quando viu o processo da UFMG pela primeira vez não se 

espantou: “Sabíamos da nossa condição de ocupação e sabíamos que algo aconteceria um 

dia” (NORTON UGARTE, 2018). Todas as gerações de moradores do MOFUCE 

esperavam o momento em que o aparato jurídico e o aparato militar bateriam à sua porta 

a pedido da UFMG, como quem vive assombrado por um fantasma sempre à espreita. 

Tínhamos muito medo da liminar e da força política que a UFMG tem. Éramos 

uma associação desconhecida, invisível, contra o maior nome da educação 

pública do nosso estado. Era Davi contra Golias. Tive muito medo da liminar 

porque se o juiz desse o deferimento seria uma árdua batalha resistir à ação 

policial destinada a nos tirar (NORTON UGARTE, 2018). 

Ao mesmo tempo, Norton reconhecia que o despejo dos estudantes seria um 

desgaste para o Estado, afinal “Gás lacrimogênio arde mais em bairro nobre e eu nunca 

vi bala de borracha ricochetear em vidro azul de prédio com piscina” (NORTON 

UGARTE, 2018). Segundo o ex-morador: 

Eu não achava o argumento da UFMG forte, mas se defender em termos 

estritamente legais era bastante difícil. Eu sinto que o direito à propriedade é 

mais forte do que outros direitos, é difícil discutir contra um documento 

emitido por um cartório. Era forte a descrença de que o juiz quisesse saber o 

que acontece na Casa, ou se interessasse pelo que se passou com o coletivo, 

diante de documentos que a UFMG utilizava para “provar” a titularidade do 

bem. Além disso, eu não acreditava que o juiz valorizaria a cultura da casa, 

esperava um ‘veja bem, legal demais essa história, mas ela não é relevante. O 

decreto é claro e a ditadura deu o prédio pra UFMG, vai saindo’ (NORTON 

UGARTE, 2018). 

Se Norton não acreditava na possibilidade de a ACEMG obter a vitória no 

processo frente a UFMG, como ele explica que isto foi possível? Ele respondeu do 

seguinte modo: “A meu ver, somente seria possível alguma conquista com grande pressão 

política e muita sensibilização. Somente seria possível a vitória se o preço fosse alto 

demais” (NORTON UGARTE, 2018). Ugarte manifesta aqui uma visão que não era 
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exclusividade sua, mas que o conjunto dos moradores da Casa compartilhavam, e mesmo 

seus advogados, como vimos anteriormente. Esta visão era sedimentada na certeza de que 

a simples disputa judicial não daria a vitória para os estudantes, mas era necessária uma 

luta política juntamente com a defesa jurídica. 

Segundo o ex-morador, a respeito do que era esperado de postura do Judiciário, 

Minha visão só mudou sinceramente quando vi a sentença. Na verdade, ainda 

tenho muito medo do resultado que pode advir dos tribunais superiores. Para 

confessar, eu não tenho fé de que a decisão do recurso será favorável e minha 

expectativa é de que isso talvez somente se pacifique quando chegarmos ao 

STF, mesmo assim ainda tenho medo de resultados desfavoráveis (NORTON 

UGARTE, 2018). 

É interessante notar que Norton parte de seu lugar social marcado por três 

experiências relevantes para a constituição de seu pensamento: ele é um funcionário do 

Estado, que conhece e estuda o Direito no curso da UFMG, e que já fez parte do 

MOFUCE e de outras organizações sociais e ações coletivas. Ou seja, trata-se de alguém 

que, por seu histórico de vida, tem conhecimento a respeito do aparato jurídico estatal, e 

apresenta as razões de sua desconfiança com o mesmo. 

Ainda assim, em um determinado instante, ele demonstrou que a sentença da 

primeira instância mexeu com o seu ceticismo quanto ao Judiciário, e até mesmo lhe 

despertou uma crença mínima no uso do Direito pelo Estado: 

Confesso que a decisão, tão rica e bem posicionada foi um bom gole de 

esperança. Ver que o juiz decidiu se fundamentando exatamente na questão da 

ilegitimidade de atos da ditadura e reconhecendo a importância e a 

profundidade do Mofuce me deu um vislumbre de que o Direito pode ser 

minimamente conectado à realidade social e ao cumprimento da constituição 

que, até então, eu lia mais como uma referência do que como fundamento do 

nosso Estado (NORTON UGARTE, 2018). 

Ele chegou a dizer que “O que o juiz fez foi cumprir a constituição de um jeito 

que raramente se espera da Justiça” (NORTON UGARTE, 2018). Vemos que Norton 

possui uma descrença no Judiciário, mas uma crença na Constituição, como se os 

problemas que ele critica fossem de responsabilidade apenas dos indivíduos da burocracia 

judiciária, estando a forma jurídica estatal e o Direito isentos desta responsabilidade. A 

explicação para esta visão se encontra na sua situação de classe e modo de vida: ele é um 
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funcionário do Estado e estudante do curso de Direito, que acredita na Constituição 

“progressista” brasileira, mas considera que ela é descumprida pelas autoridades estatais. 

Se o seu sentimento com relação ao Judiciário era o da desconfiança, em relação 

a UFMG ele era o da indignação: 

Uma universidade com o histórico que a UFMG tem, com todo o seu 

posicionamento em relação à ditadura, a entidade que, supõe-se, concentra as 

pessoas mais esclarecidas do estado propor uma ação nos termos em que foram 

apresentados. É um absurdo, ela não se deu nem sequer ao trabalho de ser 

hipócrita, nos moldes da democracia, e foi estritamente legalista, nos moldes 

do totalitarismo (NORTON UGARTE, 2018). 

Outra vez, vemos as expectativas a respeito da UFMG se chocarem com a 

realidade da prática da Universidade. Em tese, a UFMG defende os “avanços sociais”. 

Em realidade, a Universidade reproduz a lógica dominante e é movida pelo dinheiro. 

Ugarte questionou a respeito do pedido de antecipação de tutela colocando que “não há 

fundamento para uma decisão que atenda à urgência apresentada pela UFMG se a própria 

UFMG não teve qualquer urgência em acessar a via judicial” (NORTON UGARTE, 

2018), se referindo aos quase 30 anos que a Universidade levou para entrar com a ação 

judicial. 

A respeito da defesa elaborada pelos advogados da ACEMG, Norton afirmou que 

“O Coletivo Margarida Alves, sobretudo na pessoa da Carol Spyer (uma gigante) e do 

Joviano Mayer, agiu com precisão, técnica, profissionalismo, paixão e força” (NORTON 

UGARTE, 2018). Ele destacou ainda, a respeito do CMA: 

o Coletivo Margarida Alves é um parceiro que ultrapassa as dimensões da 

simples assessoria judicial. O Coletivo demonstrou postura e interesse não só 

no caso, mas na causa e lutou não só pela vitória em um processo, mas pelo 

reconhecimento de uma narrativa, de um ideal de justiça e da ressignificação 

do Direito (NORTON UGARTE, 2018). 

Este comentário de Ugarte, mais uma vez, demonstra que ele é descrente no 

Judiciário, mas acredita na possibilidade de “ressignificação do Direito”, como se entre 

“Judiciário” e “Direito” houvesse alguma incompatibilidade. Norton partilha de valores 

como o coletivismo e a solidariedade militante, que são reforçados entre a ACEMG e o 

CMA na articulação em defesa da Casa do Estudante. Por isto, ele demonstra também 
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gratidão aos advogados. Do ponto de vista do impacto do processo entre os moradores da 

Casa, colocou: 

Fazíamos reuniões semanalmente, em alguns casos várias reuniões por 

semana. Era muita atividade. Me lembro que nessa época a Casa se tornou 

definitivamente a minha atividade principal e de muitos outros moradores. 

Nesse momento eu dedicava a maior parte do meu tempo (com larga 

vantagem) à Casa e foi assim pra muita gente (NORTON UGARTE, 2018). 

Acrescentou ainda que “o assunto era sempre esse e havia todo dia alguma 

novidade ou providência a ser tomada. Às vezes surgia a notícia de um ex-morador, outras 

o contato de um possível aliado. Foi uma grande agitação” (NORTON UGARTE, 2018). 

Tanto em sua fala quanto na de Carolina Spyer apontaram que o processo judicial 

provocou uma grande mobilização por parte dos estudantes, de modo a darem conta de 

todas as demandas e intensificarem a sua luta. Um traço importante para observarmos é 

que Norton não falou tanto dos aspectos técnicos da defesa jurídica, quanto da 

movimentação política da Casa. Talvez por já não lembrar tanto destas questões técnicas 

específicas, talvez por sua memória mais forte ser justamente a da mobilização política 

na Casa diante do processo. 

A respeito da Inspeção Judicial, Norton disse que “Imagino que a inspeção trouxe 

cor, cheiro, som, calor, movimento e sentimentos que as letras dificilmente conseguem 

transmitir. O texto jurídico tende a ser insosso e a inspeção pode ter trazido um pouco de 

sabor para aquele que toma as decisões” (NORTON UGARTE, 2018). Podemos notar 

que para ele a Inspeção Judicial não era uma atividade “racionalizante”, mas 

“sensibilizante” no processo, pois visava sensibilizar o Juiz, após as argumentações 

racionais, no sentido do convencimento de que a Casa cumpria a função social da 

propriedade. 

Norton demonstrou ser cético quanto a UFMG desistir do processo em algum 

momento, e colocou que a Universidade teve várias opções para lidar com a questão do 

imóvel em um primeiro momento, que não passavam por solicitar o despejo com um 

processo judicial: 

A UFMG não deveria ter iniciado o processo, ou poderia ter estabelecido uma 

sindicância para apurar a não-propriedade do terreno. Ou ainda, oficiado à 

Procuradoria perguntando se seria possível reconhecer a inconstitucionalidade 

da aplicação do decreto ou se necessariamente era necessário mover ação 
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judicial. Poderia também ter buscado alguma medida conciliatória, não 

litigante (NORTON UGARTE, 2018). 

Como nada disso foi feito, e a única resposta prestada pela Universidade foi a 

repressão judicial, Norton conserva um sentimento de indignação quanto à UFMG. 

Desconfiado de que possa haver uma sentença positiva para a Casa na segunda instância, 

colocou que “Cada cabeça [é] uma sentença. Nunca se sabe o que vai sair dos tribunais 

ou dos juízes” (NORTON UGARTE, 2018). 

4.4 - Análise crítica das perspectivas em disputa 

O conflito entre UFMG e ACEMG acerca do imóvel é uma disputa pela 

mercadoria. Toda mercadoria é antes um bem que possui valor de uso, mas que entra em 

determinadas relações mercantis a partir do seu valor de troca. O interesse dos estudantes 

na Casa é pelo seu valor de uso, ou seja, a moradia. O interesse da UFMG na Casa é pelo 

seu valor de troca, isto é, o dinheiro. 

O subterfúgio do dever jurídico acionado pela UFMG camufla o seu interesse real 

no valor de troca da mercadoria. O alegado dever jurídico de tomar a posse de um imóvel 

que supostamente lhe pertence foi relativizado por quase três décadas, enquanto era 

conveniente para a universidade contar com uma moradia “extraoficial” que atendia parte 

da demanda por moradia que a própria universidade não conseguia cumprir.  

Quando minimamente regularizada a questão das moradias oficiais para atender a 

demanda estudantil, este alegado dever jurídico deixa de ser relativizado em função do 

discurso – empoeirado-renovado – da impreterível obrigação da universidade de 

desocupar aqueles que se encontram em “seu” imóvel. A UFMG promove um discurso 

que tem na preocupação com o “estado de paz” um argumento para justificar sua ação de 

reintegração de posse.  

Pachukanis (2017), em princípios do século 20, já apontava que o “estado de paz” 

não é a razão fundamental do Direito, mas a mercadoria. Todos os pretextos técnico-

jurídicos invocados pela UFMG em nome do “estado de paz” (com a vizinhança, os 

órgãos fiscais etc.), em verdade, ocultam o real interesse da universidade na mercadoria. 

Por detrás do discurso jurídico e institucional da Universidade, há a obsessão pela 

mercadoria. 

Como uma mercadoria, ela “é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, 

por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A 



175 
 

natureza dessas necessidades – se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da 

imaginação – não altera em nada a questão” (MARX, 2017, p. 113). O dinheiro é uma 

necessidade geral na sociedade capitalista. Para uns, é a necessidade de garantir um pão 

de alimento. Para outros, é a necessidade para produzir mais dinheiro, através da 

acumulação.  

Aqueles primeiros necessitam das coisas que o dinheiro é a chave de acesso, ou 

seja, o valor de uso das mercadorias. Estes últimos necessitam do dinheiro que se auto 

reproduz, que adquire propriedade privada, que acumula e reinveste capital, e que gera 

riqueza, isto é, uma imensa coleção de mercadorias. Os estudantes da ACEMG 

necessitam de dinheiro para a obtenção do valor de uso das mercadorias e mercancias, 

isto é, dos objetos e serviços necessários para a manutenção da Casa. A reitoria da UFMG 

necessita da Casa para fazer mais-dinheiro. 

Enquanto no discurso da UFMG a disputa é pelo imóvel, no da ACEMG a luta é 

pela Casa. Por óbvio, toda casa é um imóvel, porém, para além do truísmo, esta 

diferenciação terminológica do que aparece no discurso de um e de outro é expressão do 

que o objeto em questão representa na mentalidade e visão dos que o almejam. Como o 

interesse dos estudantes é na possibilidade de morar, enxergam o prédio como uma Casa, 

por seu valor de uso. Como o interesse da UFMG é na possibilidade de comercializar, 

enxergam o prédio como um imóvel, por seu valor de troca. 

Não por acaso, foi justamente no discurso da advogada da ACEMG que o interesse 

oculto da UFMG no dinheiro e na propriedade foi percebido e ficou evidente, entre os 

meus interlocutores. A advogada e o ex-morador apontaram ainda a existência do 

frequente favorecimento do Judiciário ao direito à propriedade em desfavor aos direitos 

sociais. É justamente por isto que a UFMG solicitou ao Judiciário, uma das instituições 

mais conservadoras existentes, uma decisão a respeito do imóvel por ela desejado. 

Surpreendendo a UFMG e os estudantes, a postura do representante do Judiciário que 

julgou o processo foi mais progressista, não somente na sentença como no trato das 

questões políticas que envolvem a história do imóvel objeto de disputa, do que a postura 

da Universidade. 

Universidade esta que é uma instituição supostamente progressista, democrática e 

comprometida com valores como igualdade social e justiça. Concretamente, este caso 

demonstrou que a UFMG conseguiu ser mais conservadora do que o Judiciário, em uma 
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inversão de papeis estarrecedora para os que acreditavam no engajamento da burocracia 

universitária. 

Todos os fenômenos sociais possuem tendências, mas também devem ser 

analisados em suas especificidades. Este é um princípio dialético, pensar as 

determinações dos fenômenos na inter-relação entre generalidade e especificidade60. A 

totalidade de um fenômeno consiste na relação entre a sua tendência geral e a sua 

especificidade concreta. O Judiciário é tendencialmente conservador, pelas questões que 

já foram colocadas no primeiro capítulo. Esta tendência é uma forte determinação na 

postura dos indivíduos que compõem o Judiciário.  

No entanto, a postura dos indivíduos é o resultado de múltiplas determinações, 

que constituem a posição e posicionamento do indivíduo na sua esfera social. A formação 

cultural de um indivíduo, o seu histórico de vida, a sua mentalidade, os valores, 

sentimentos e concepções etc., são determinações que atuam na constituição da postura 

do indivíduo. A postura é formada pelo posicionamento do indivíduo na sua respectiva 

esfera social e pela posição do indivíduo diante de sua esfera (VIANA, 2015d). Com isto, 

é necessário considerar que o jurista em questão tanto está submetido às tendências do 

Judiciário, como possui uma postura concreta diante de diversas questões, que pode se 

assemelhar ou se distanciar das tendências do aparato jurídico a que pertence. 

E neste processo judicial, vimos que a postura do Juiz foi distinta da tendência do 

Judiciário, uma vez que as especificidades do caso tiveram um significado para esta 

postura específica do Juiz diferente do que provavelmente teria para grande parte de seus 

colegas de profissão. Há, desta maneira, tanto a especificidade relativa ao caso, quanto a 

especificidade relativa ao Juiz. A especificidade referente ao caso foi o tema singular da 

matéria do processo em disputa: a história do MOFUCE, a relação com a UFMG, os 

documentos disponíveis, a argumentação da defesa etc. Já a especificidade a respeito do 

Juiz foi a sua perspectiva acerca da ditadura militar e do movimento estudantil. Estes dois 

elementos caracterizaram as principais determinações específicas na totalidade de 

múltiplas determinações da sentença. 

                                                           
60 Karl Korsch, por exemplo, abordando mais amplamente a história da humanidade, colocava que ela 

deveria ser pensada de acordo com conceitos universais em todas as sociedades (como modo de produção 

e trabalho), mas também de acordo com a “especificidade histórica” de cada sociedade e modo de produção 

(como mais valor e alienação, para se referir ao capitalismo e não a outra sociedade), o que é uma 

compreensão dialética da relação generalidade-especificidade (KORSCH, 1983). 



177 
 

A análise dialética do discurso não toma o discurso como um dado. Partindo deste 

“dado”, concreto-aparente, deve-se chegar à sua constituição, o concreto-determinado 

(VIANA, 2015a). Por trás do discurso, encontra-se um conjunto de formas ideológicas 

que se materializam em formas discursivas (GOMES e LOUZADA, 2009). No caso do 

Juiz do Processo, vimos a ideologia do “Estado democrático de direito”, forma ideológica 

basilar para o aparato jurídico contemporâneo, se materializar em uma forma discursiva 

a respeito da “democracia do processo judicial”. 

Enquanto o processo judicial para o Juiz era um “exercício democrático”, um 

espaço para as partes se manifestarem oportunamente, para os estudantes e advogados 

este processo significava uma grande ameaça e mal-estar, pois sabiam que por melhor 

que fosse a sua defesa jurídica, precisariam dispender uma grande energia na luta política 

articulada a tal defesa. Em suma, estudantes e advogados não tinham a ingenuidade de 

acreditar na ideologia do “Direito técnico não-classista” e no aparato jurídico. 

Deste modo, a judicialização da ocupação gerou um estado de tensão constante e 

suspenção das garantias dos direitos básicos (que nunca são plenamente assegurados aos 

pobres) dos ocupantes, em função de uma disputa pela propriedade que é tratada como 

“controvérsia jurídica”: 

Foi assim que o ocupar virou um objeto de litígio e de controvérsia no plano 

jurídico e político, expandindo seus sentidos, associando-os mais visivelmente 

à questão de acesso a “direitos”. Mas alterou-se também de outra maneira: 

discutiu-se o acesso a direitos também através de uma diferenciação daqueles 

que poderiam obtê-los (BIRMAN, 2015, p. 171-172). 

Os estudantes que passaram pela Casa em geral não dominavam a linguagem 

jurídica e os pormenores da história do processo judicial, por isto não falavam 

detalhadamente sobre ele, com exceção de alguns poucos ex-moradores. Uma destas 

exceções era o ex-morador Norton, que participava do GT Jurídico da Casa e 

acompanhava o Margarida Alves, além de ser estudante de Direito, e de ter participado 

de iniciativas dos moradores e apoiadores em reconstituir mais a fundo a história do 

MOFUCE através da pesquisa documental. 

O discurso militante estudantil, portanto, é constituído por noções elementares da 

perseguição sofrida pelo MOFUCE durante a Ditadura, pela história das lutas do 

movimento estudantil em Belo Horizonte por moradia, e por uma compreensão geral de 

que a UFMG está calcada na tentativa de manutenção de um efeito persecutório da 
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Ditadura contra os estudantes para lograr a obtenção, e expropriação pela segunda vez, 

do imóvel da Casa do Estudante. 

O discurso institucional da burocracia universitária se pauta na negação do vínculo 

da Universidade com um ato da Ditadura, enquanto o utiliza como base no seu pleito. Isso 

demanda um grau de cinismo, de ambiguidade e receio em manchar a imagem 

institucional e da gestão do reitorado associada ao progressismo. A razoabilização é o 

mecanismo psíquico e também retórico de defesa que a burocracia universitária utiliza 

para sustentar o discurso institucional em meio a uma prática institucional que torna este 

discurso contraditório, formalista, impessoal e escondido. 

Enquanto os burocratas (universitários e estatutários) se esforçaram para não 

demonstrar os seus sentimentos com relação ao processo judicial, sobretudo aqueles mais 

intensos, os estudantes e advogados deixaram explícitos seus sentimentos mais viscerais 

com relação a esta disputa. Isto se dá, por um lado, porque a condição de burocrata exige 

determinado grau de impessoalidade e discrição diante da exposição de sua mentalidade, 

e por outro lado, porque há uma convergência perspectival61 entre o pesquisador e os 

entrevistados/questionados, no caso daqueles que atuaram em favor da ACEMG.  

Esta convergência é menor com relação ao Juiz, pois mesmo que ele tenha sido 

favorável aos estudantes, a sua posição de classe e consequentes representações e 

ideologias o distancia de uma convergência de perspectiva maior, e é inexistente com 

relação à Reitoria da UFMG, havendo neste caso apenas uma divergência perspectival. 

Também no que se refere a uma comparação das perspectivas dos próprios 

entrevistados/questionados, a relação é bastante semelhante, com uma convergência 

perspectival entre estudantes e advogados, que é menor entre estes e o Juiz do Processo, 

e que é divergente entre eles e a Reitoria da UFMG. 

Ademais, posso afirmar que o silêncio é interessante para a acusadora, que é a 

UFMG. Com isto, ao acusar ela se utiliza juridicamente de sua hegemonia, o que dificulta 

a defesa dos estudantes, e depois esconde o assunto do debate público e mesmo dentro da 

Universidade, tratando-o apenas nas reuniões de portas fechadas da alta cúpula do 

Reitorado e da Procuradoria. Aos estudantes, interessa justamente o contrário: a voz, a 

                                                           
61 “Convergência perspectival” é sinônimo de “convergência de perspectivas”, tal como utiliza Viana 

(2015b). 
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denúncia, o grito, o conhecimento e a manifestação. Somente desta forma podem angariar 

forças e apoio para este caso, não deixando seu tormento se tornar um assunto exclusivo 

dos bastidores do poder. 
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CONCLUSÃO 

A presente pesquisa contou com uma articulação de ampla discussão 

bibliográfica, análise de processos jurídicos, documentos históricos e jornais de época, e 

ainda entrevistas e questionários com diversos interlocutores. A respeito da história do 

MOFUCE, como colocado no capítulo dois, entrevistei e apliquei questionário a oito ex-

moradores das mais variadas épocas da Casa do Estudante. Quanto ao processo judicial 

de autoria da UFMG, conforme exposto no capítulo quatro, entrevistei o Juiz do Processo, 

o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis da UFMG, a advogada dos estudantes, e apliquei 

questionário a um ex-morador que participou da elaboração da defesa da Casa. No tema 

geral, foram feitas 12 aplicações de questionários e entrevistas, seis de cada. 

As partes que infelizmente não pude contar com o depoimento verbal no quarto 

capítulo deste trabalho foram o Ministério Público Federal e a Procuradoria Jurídica da 

UFMG. Diversas tentativas foram feitas por e-mail, por telefone e por meio de 

funcionários de seu gabinete, mas não foi possível encontrar horário disponível para 

entrevistar o procurador do MPF, Edmundo Antonio Dias Netto Junior, no tempo em que 

dispus para esta pesquisa. Ao ser procurada por e-mail, a Procuradora Chefe da 

Procuradoria Jurídica da UFMG à época do processo em questão, Simone Baccarini 

Nogueira, respondeu que não poderia atender ao pedido de entrevista para este trabalho 

devido62. 

Além das diversas entrevistas e questionários, este trabalho ainda se debruçou 

sobre centenas de documentos jornalísticos, historiográficos e jurídicos. Lidar com a 

ampla documentação acessada por esta pesquisa, boa parte de caráter judicial, exigiu-me 

a capacidade de superar as dificuldades em acessar a linguagem jurídica e compreendê-

la, o que me demandou inúmeras horas de pesquisas, além de muito auxílio de amigos 

juristas (principalmente de minha companheira, Carolina Soares). A dificuldade em 

                                                           
62 A Procuradora forneceu a seguinte justificativa: “pela minha atuação como procuradora-chefe no caso 

em estudo, tanto no âmbito administrativo como no judicial, encontro-me impedida de exarar qualquer tipo 

de manifestação, ainda que para fins acadêmicos, mesmo que anonimamente. Os princípios éticos que 

regem a carreira dos advogados públicos vinculados à AGU e as normas que regem os servidores públicos 

de um modo geral impedem que eu me manifeste sobre a matéria da qual participei de diversas formas, 

principalmente, porque a questão ainda se encontra em disputa judicial.  

Acrescento o fato de que, recentemente, deixei o cargo de Assessora Especial do Reitor e, pode ser que eu 

venha a contribuir oportunamente com a missão da UFMG razão pela qual, qualquer manifestação de minha 

parte sobre a matéria será inadequada e imprópria” (NOGUEIRA, 2018). 
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acessar o material histórico dos jornais de época também foi superada com o apoio de 

amigos jornalistas e historiadores (especialmente o de Gabriel Amato). 

Desenvolver este trabalho implicou no ato de eu revisitar a minha própria 

trajetória de vida e acadêmica, o que contribuiu para que eu pudesse compreender melhor 

a importância da moradia estudantil para um estudante pobre e “estrangeiro”, como eu e 

como centenas de outros estudantes que passaram pela Casa do Estudante. A minha 

própria história de vida em BH pode ser pensada em três fases, de acordo com minha 

situação de moradia: na Casa do Estudante, morando de aluguel, e na Moradia da UFMG. 

Cada uma destas minhas experiências foi fundamental para a constituição do que foi esta 

pesquisa. 

Ouvir dos ex-moradores interlocutores suas histórias, de como vivenciaram ou 

presenciaram acontecimentos marcantes da vida, como nascimentos, falecimentos, 

casamentos, separações etc., no MOFUCE, acionava minhas próprias memórias despertas 

a respeito da minha “história pessoal e peculiar” no MOFUCE também. No MOFUCE e 

a partir do MOFUCE, experiências fortes me marcaram durante esta época da vida 

referente à graduação, como a expectativa da vinda e subsequente perda do meu filho, 

Ravi. 

Escrever esta pesquisa também envolveu abordar uma história da qual eu fui, em 

alguma medida, ativamente partícipe. E esta participação se deu não apenas na 

colaboração das notas e manifestações públicas emitidas pela ACEMG, como também 

nas articulações políticas e nas atividades promovidas em determinadas etapas do 

processo judicial, com destaque para a Audiência com as testemunhas e a Inspeção 

Judicial. 

Esta minha dupla condição diante do tema, como pesquisador e parte de um dos 

grupos pesquisados, representa mais uma forma de ruptura com a ideologia positivista de 

oposição entre “sujeito” e “objeto” da pesquisa. Ruptura esta que foi realizada tanto de 

uma perspectiva prática quanto teórica – o que são, do ponto de vista aqui adotado, uma 

única e mesma questão. Deste modo, a crítica e a paixão, a razão e a emoção, estão 

presentes em todos os momentos deste trabalho, da forma mais autêntica que pude fazer. 

Através desta pesquisa, descobri que tenho enormes dificuldades para falar pouco 

sobre o MOFUCE, quando ainda há tanto a ser dito sobre ele. Pude estranhar o familiar, 

aproximar o desconhecido (como a época obscurecida da Ditadura), revisitar histórias 
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que se contavam oralmente sem saber a origem, cruzar documentos e entrevistas, 

confirmando algumas informações e refutando outras. 

Pude também atingir os objetivos inicialmente estipulados, os quais eram traçar 

uma reconstituição sistemática da história do MOFUCE, o que foi feito no capítulo dois; 

averiguar as manifestações documentais de cada uma das partes no processo, realizado 

no capítulo três; e, por fim, analisar os depoimentos orais das partes no processo diante 

deste conflito, o que foi atingindo no capítulo quatro. 

Diante do alcance dos objetivos, o problema suscitado para esta pesquisa também 

foi discutido e esclarecido, que consistia na identificação e análise dos discursos e 

representações, bem como de seus processos de formação, das partes envolvidas no 

conflito judicial da UFMG contra a ACEMG. Vimos que a Universidade preferiu adotar 

um discurso institucional ambíguo com suas pretensões de reconhecimento político como 

progressista, do que abrir mão da disputa para expropriar a Casa pela via judicial.  

Isto é possível porque o interesse maior da UFMG é com o dinheiro que obteria 

com a aquisição do imóvel, e também porque os estudantes não conseguiram criar uma 

pressão pública suficientemente forte para comprometer a autoimagem e a expectativa 

exterior da gestão da Reitoria como progressista. A Reitoria, neste sentido, obteve êxito 

em manter fora do espaço público e acadêmico qualquer debate sobre este processo. 

A partir do material informativo produzido e das análises, concluí que há uma 

convergência perspectival entre o discurso dos estudantes e da advocacia da ACEMG 

acerca do processo, e que esta convergência é menor com relação ao Juiz do Processo, e 

é inexistente com relação à Reitoria da UFMG, havendo apenas uma divergência de 

perspectivas, dado que a Universidade busca anular a posição dos estudantes e vice-versa. 

Deste modo, esta pesquisa apresenta algumas possíveis implicações e 

contribuições principalmente para os estudantes da ACEMG, devido ao pioneirismo e 

resultados alcançados neste trabalho. Uma destas contribuições é o esclarecimento a 

respeito dos aspectos jurídicos e políticos relativos ao processo da UFMG. Outra é a 

reconstituição e sistematização dos aspectos centrais da longa história do MOFUCE. Uma 

terceira é a possibilidade de servir de referência para a realização de novas pesquisas neste 

tema. E a quarta é uma possível contribuição nas etapas seguintes do processo judicial 

entre a UFMG e a ACEMG. 
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Vemos que o presente trabalho foi apenas um ponto de partida consistente para 

uma temática a ser ainda muito explorada. Faz-se necessário, portanto, que sejam 

realizadas novas pesquisas sobre a história do MOFUCE, das ocupações estudantis de 

Belo Horizonte, da assistência estudantil da UFMG e da conduta da Universidade sobre 

a Associação Casa do Estudante, entre outras questões correlacionadas, visando 

aprofundar os aspectos aqui discutidos ou suscitados. 

Por fim, através desta pesquisa pudemos perceber que a história do MOFUCE - 

em suas lutas, vitórias e derrotas - foi feita por inúmeros estudantes, mas escrita por meio 

de processos jurídicos, o que marca peremptoriamente a singularidade do 

MOFUCE/ACEMG em todo o Brasil. Pudemos também perceber que a história do 

MOFUCE é a história da luta por moradia estudantil na UFMG e em Belo Horizonte. E 

por último, mas não menos importante, compreendemos que falar sobre o conflito da 

UFMG com a ACEMG é a forma atualmente mais efetiva de não deixar se perder o 

conhecimento e a popularização sobre a história inigualável do MOFUCE. 
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