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Resumo 
 
PEREIRA, Rafael Borges. Contribuição ao debate sobre a Reforma Urbana: a localização na 

cidade na luta dos movimentos de moradia. 2017, 107 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

O período recente das gestões do Partido dos Trabalhadores no governo federal traz 

avanços no campo da Reforma Urbana, mas também coloca uma série de dilemas e 

contradições, decorrentes da estratégia implantada de acesso e exercício do poder, o chamado 

lulismo. Entre os agentes engajados historicamente no campo da Reforma Urbana em São 

Paulo e no Brasil, têm destaque os movimentos de moradia, que compõem a sua base social, o 

segmento organizado de população pobre que experimenta em seu cotidiano com maior 

intensidade as contradições urbanas que este campo discute e combate. A forma como os 

diversos movimentos de moradia respondem aos dilemas e contradições estabelecidos nas 

gestões do PT também varia e coloca interrogações sobre o alcance das conquistas obtidas. As 

Jornadas de Junho de 2013, por sua vez, parecem romper com um frágil equilíbrio político 

que havia se sedimentado e inaugurar um novo ciclo político, marcado pelo declínio da 

hegemonia do PT lulista, impulsionando novos agentes como o MTST, a partir de outras 

práticas políticas e territoriais. 

Nesse contexto de esperanças e frustrações, possibilidades e limitações, a questão da 

localização na cidade, aqui considerada como coração da Reforma Urbana, o centro de 

disputa no combate à segregação socioespacial, tem centralidade na análise. A União dos 

Movimentos de Moradia (UMM), o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e a 

Frente de Luta por Moradia (FLM), três importantes movimentos de moradia de São Paulo, 

são examinados neste trabalho, a partir do parâmetro da localização urbana na luta social, 

numa busca por relacionar suas estratégias políticas e territoriais. Este debate, por sua vez, traz 

elementos para uma reflexão maior acerca das perspectivas atuais da Reforma Urbana.  

 

Palavras-chave: Segregação urbana. Movimentos sociais urbanos. Urbanização. 



 

Abstract 
 

PEREIRA, Rafael Borges. Contribution to the debate about Urban Reform: the issue of 

location in city in the struggle of housing movements. 2017, 107 p. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

The recent period of mandates of Workers’ Party in federal government causes 

progress in the field of Urban Reform, but also set dilemmas and contradictions, due to the 

strategy of access and exercise of power adopted by them. Among the agents historically 

engaged in the network of Urban Reform in Sao Paulo and in Brazil, the housing movements 

have an outstanding role. They are the social basis of such network, the organised segment of 

poor population, who lives vividly in daily life the urban contradictions, which the network 

debates and struggles against. The way the diverse housing movements respond to the 

dilemmas and contradictions set in the mandates of Workers’ Party also varies and 

interrogates the extent of the progress. The June Journeys, occurred in 2013, seem to disturb 

the fragile political stability settled and unleash a new cycle, characterized by the fall of “lulist” 

hegemony and the raise of new agents, like MTST, based on other political and territorial 

practices.  

In such context of hopes and frustrations, possibilities and limits, the issue of location 

in city, considered by this research as the core of Urban Reform, the centre of contention in 

struggle against social and spatial segregation, is central in the analysis. The Union of Housing 

Movements (UMM), the Front of Struggle for Housing (FLM) and the Movement of 

Homeless Workers (MTST), three important housing movements in Sao Paulo, are examined 

in this study, focusing the issue of location in city, in social struggle, seeking to relate their 

political and territorial strategies. This debate, in turn, brings elements to a wider reflection 

about the current perspectives to Urban Reform.   

 

Keywords: Urban segregation. Urban social movements. Urbanization. 
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1. Apresentação da pesquisa  
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Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O Capítulo 1 apresenta a 

pesquisa de maneira geral, suas motivações, seus pressupostos, recortes e metodologia de 

análise. O capítulo 2 apresenta um breve histórico dos movimentos de moradia estudados, 

assim como da construção do campo da Reforma Urbana, passando por alguns marcos 

fundamentais de referência e algumas chaves de análise importantes para sua compreensão. O 

capítulo 3 traz uma visão panorâmica sobre a situação socioeconômica, política e urbana no 

período das gestões petistas no governo federal (2003-2016), tanto em escala nacional como 

no município de São Paulo, e disserta sobre a luta dos movimentos de moradia estudados 

nesse período e nesse contexto, com ênfase nas formas como empreendem ou não disputas 

por localização na cidade. Finalmente, o capítulo 4 busca tecer, a partir da análise do capítulo 

anterior, comparações e considerações gerais a respeito dos movimentos estudados e 

relacioná-las às perspectivas futuras e desafios da Reforma Urbana.  

*** 

No ano em que esta dissertação é finalizada, completam-se 29 anos da promulgação da 

Constituição Cidadã de 1988; 30 anos do Fórum Nacional da Reforma Urbana; algo próximo 

de 40 anos de um campo de movimentos sociais com atuação na área da habitação por 

diversas frentes; 20 anos do MTST; 36 anos do Partido dos Trabalhadores; diversas gestões do 

PT em municípios da Região Metropolitana de São Paulo; 3 gestões do PT no governo federal, 

coroadas por um golpe de Estado jurídico-parlamentar-midiático, em 2016. E ainda, 4 anos 

das Jornadas de Junho de 2013. Nesse tempo, o campo de agentes da Reforma Urbana de 

todos os segmentos (movimentos sociais, partidos políticos, universidades, ONGs, entidades 

profissionais, técnicos militantes) acumulou uma vasta experiência na elaboração e 

implementação de políticas públicas urbanas, farta experimentação de processos 

participativos em diversas escalas e âmbitos de governo, vivência de ser oposição e situação 

em governos, vivência de lutas de rua e lutas institucionais, vivência de compor coalizão com 

setores conservadores da sociedade. Esse conjunto de experiências, especialmente no 

momento histórico atual, não só nos permite fazer algumas avaliações, como também nos 

exige fazê-lo, num sentido de refletir sobre as perspectivas do próximo período.  

Nesse contexto, tem destaque a participação do que hoje conhecemos como os 

movimentos de moradia, que compõem a base social desse campo, o segmento organizado de 

população pobre que experimenta em seu cotidiano com maior intensidade as contradições 
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urbanas que este campo discute e combate, já que os demais segmentos têm em geral, um 

perfil econômico de classe média. Como veremos, os movimentos de moradia, 

frequentemente tratados desta maneira mesmo, como “Os” movimentos de moradia, não 

constituem um grupo coeso e coerente. Embora existam entidades, como o Fórum Nacional 

da Reforma Urbana, que articula boa parte destes movimentos; ou mesmo frentes de ação, 

como por exemplo a própria operação do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que 

os enreda em problemas e dilemas comuns; tentaremos neste trabalho evidenciar processos 

históricos e escolhas políticas distintos que geraram caminhos diferentes entre eles, 

prioridades diferentes, formas de atuação diferentes, pois isso nos parece ajudar a refletir 

sobre os impasses que vivemos atualmente.  

Com este trabalho, pretendemos contribuir para um debate de balanço histórico dos 

caminhos da Reforma Urbana, identificando os entrelaçamentos entre a produção capitalista 

do espaço urbano em contexto periférico e o fazer político. E fazemos isso, a partir de uma 

análise da ação de 3 importantes movimentos de moradia na Região Metropolitana de São 

Paulo, durante o período das gestões do Partido dos Trabalhadores no Governo Federal 

(2003-2016), marcado pelo fenômeno político do lulismo (SINGER, 2012). São eles a União 

dos Movimentos de Moradia de São Paulo (UMM-SP), o Movimento dos Trabalhadores Sem-

Teto (MTST) e a Frente de Luta por Moradia (FLM). Refletir sobre os impasses, contradições, 

limites e escolhas que estes movimentos experimentaram num momento histórico de avanço 

de forças progressistas, com transformações sociais, econômicas e políticas intensas traz 

elementos para se pensar em perspectivas e estratégias para a possibilidade de um novo 

período de avanços.  

Trata-se de uma tarefa delicada, pois, ao mesmo tempo em que se fala de conquistas 

objetivas, materiais, de programas, de críticas, de avanços e retrocessos nas pautas e bandeiras 

históricas, coisas “do mundo”, fala-se também das histórias de vida de um conjunto de 

pessoas que dedicaram seu tempo, sua militância, seu trabalho, seu tempo livre muitas vezes, 

sua esperança, suas apostas, em prol de um projeto em que acredita. São dimensões 

absolutamente entrelaçadas que exigem um tratamento profundamente respeitoso, para que 

seja produtivo e consequente. Para tanto, empreendemos um esforço metodológico de “(…) 

descobrir por que aquilo que as pessoas que estudamos fazem e dizem parece-lhes, eu não 

diria evidente, mas coerente, conveniente, razoável” (GOLDMAN, 2006, p. 167). Ou seja, um 

esforço de escuta das leituras e posicionamentos dos diversos agentes envolvidos no processo 
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histórico, sem atribuir-lhes a priori razão ou desrazão. Evidentemente, não temos a pretensão 

de dar respostas ou conclusões definitivas, mas este trabalho é um esforço de levantar e 

organizar as questões relativas ao tema, que possam contribuir num diálogo crítico e 

construtivo com os movimentos de moradia. 

Todos os nossos esforços devem estar voltados para saber ouvir, recolher, 
sistematizar as manifestações populares; analisar as condições em que se dão 
as lutas de classe; formular propostas de articulações das lutas através de 
objetivos e formas de organização e luta que correspondem às possibilidades 
dos movimentos. Isso é certamente mais difícil, arriscado, do que deduzir 
programas e propostas dos modelos consagrados. Mas seus resultados se 
mostram nas energias, iniciativas, esperanças despertadas na própria 
mobilização dos trabalhadores. (COLETIVO DESVIOS, 1982, p. 77-78) 

Existem muitos que pretendem respeitar a autonomia dos movimentos e por 
isso não pronunciam nunca suas vontades. Querem sempre e antes auscultar 
o povo. Salutar disposição. Mas desse modo irão encarar sempre os mistérios 
de uma esfinge. É só expressando abertamente uma proposta que poderemos 
vê-la criticada por diferentes setores sociais, que nos mostrarão aspectos que 
não havíamos visto. (SADER, 1983, p. 102) 

Cabe destacar também que as inquietações que me mobilizaram a realizar este 

trabalho têm origem em algumas dimensões da minha trajetória pessoal. Este lugar de fala, 

evidentemente, conforma um certo ponto de vista, permitindo enxergar aspectos e 

encobrindo outros. As dimensões são: 

• Os 7 anos de trabalho como arquiteto urbanista na Assessoria Técnica Peabiru TCA, 

com projetos habitacionais por autogestão em parcerias com movimentos de moradia, 

assim como projetos de urbanizações de favela junto a prefeituras; e no processo de 

construção permanente que esse mesmo lugar de Assessoria Técnica exige, em grande 

medida, numa luta cotidiana por tentar incidir na elaboração, experimentação, 

implementação, aprimoramento de políticas públicas nesta área; 

• Minha trajetória de formação crítica no Laboratório de Habitação e Assentamentos 

Humanos da FAU-USP desde 2010, estimulado vivamente pelos debates dos 

Seminários Produção do Espaço na Periferia do Capitalismo; e também pela 

participação em uma pesquisa realizada pela Peabiru e o IAU-USP entre 2013 e 2015, 
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no âmbito da Rede Cidade e Moradia, sobre o Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades; 

• Os 11 anos de militância no Partido dos Trabalhadores, cravejados de contradições e 

limites; e, mais recentemente, desde 2014, no Coletivo Arrua, que tem buscado arejar a 

prática política e investigar novas possibilidades de existência e ação transformadora; 

Nesta dissertação, estou dialogando com algumas críticas que já foram feitas 

formalmente ou informalmente tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional acerca 

da atuação dos movimentos de moradia nos governos petistas, afirmando que:  

• Os movimentos de moradia foram cooptados pelo governo; 

• Os movimentos de moradia se institucionalizaram e isso refreou a luta direta; 

• Os movimentos de moradia se desmobilizaram; 

• A luta institucional afastou os movimentos de suas bases e eles deixaram de fazer 

formação dessa base; 

Estas e outras críticas me levaram a uma inquietação com avaliações que colocam os 

movimentos de moradia, assim como os movimentos sociais em geral no contexto lulista, 

como reféns da conjuntura, criando uma justificativa a priori para toda a sua ação e 

interditando um debate sobre outros caminhos possíveis. Afinal, quem é que produz a 

conjuntura? Quem tem capacidade de incidir sobre ela? Quem tem possibilidade de mudá-la? 

De que forma? 

Em razão disso, procurei resgatar os processos históricos que deram origem a estes 

movimentos de moradia da atualidade para tentar compreendê-los melhor. Esta busca se deu 

por meio de bibliografia especializada e também, de forma complementar, por meio das 

entrevistas semiestruturadas. Entre as leituras, têm grande destaque as obras Quando novos 

personagens entraram em cena, de Eder Sader 1, e São Paulo: o povo em movimento2 , 

organizado por Paul Singer e Vinicius Caldeira Brant. Eder Sader descreve em seu livro a 

condição urbana periférica na Grande São Paulo nas décadas de 1970 e 1980 e ambos os 
                                                             
1 Cf. SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências e lutas dos trabalhadores na Grande 
São Paulo 1970-1980. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. 
2 Cf. SINGER, P., BRANT, V. C. (orgs.). São Paulo: o povo em movimento. Petrópolis, Editora Vozes-CEBRAP, 1982. 
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autores relatam a emergência de sujeitos políticos coletivos em um contexto de acirramento 

da luta de classes, por um modelo de desenvolvimento econômico extremamente espoliativo 

(“milagre econômico”) e um conjunto de lutas sociais que despontavam naquele momento. E 

falando sobre estes novos sujeitos, os autores discutem teoricamente a questão de como 

conhecer os movimentos sociais, como entender sua existência, seus sentidos, suas 

potencialidades e seus limites. 

(...) ao fazer as características políticas derivarem diretamente de fatores 
econômicos, o analista opera uma naturalização destes, perdendo a 
dimensão daquilo que os antropólogos chamaram de “enorme plasticidade 
do organismo humano”: ou seja, a grande gama de respostas possíveis diante 
de uma mesma solicitação dada. (SADER, 1988, p. 41) 

(...) Um movimento não surge espontaneamente, tão logo a contradição se 
manifesta. Nem surge quando, eventualmente, a contradição se agudiza, 
embora este fato torne mais favoráveis as condições objetivas para a sua 
aparição e desenvolvimento. Um movimento social das classes exploradas é 
sempre resultado de um esforço deliberado, de uma ‘iniciativa’, que é tomada 
por pessoas, pertencentes ou não a estas classes, geralmente motivadas não 
apenas pela contradição específica, mas por ideologias. (SINGER e BRANT, 
1982, p. 224) 

Nestes trechos, os autores discutem duas chaves de análise que se entrecruzam e se 

influenciam reciprocamente. De um lado, uma chave estrutural, fortemente pautada por uma 

leitura econômica da realidade, que dá relevo às condicionalidades estabelecidas pelo modo de 

produção capitalista do espaço urbano no contexto periférico brasileiro, a cidade de São 

Paulo, a Metrópole de São Paulo; a estas condicionalidades podem ser acrescentadas ainda, 

nesta pesquisa, outras de caráter burocrático, definidas pelo sistema político vigente, pela 

institucionalidade democrática e republicana, a influência da burocracia sobre os processos de 

luta social e mesmo de implementação de políticas. Por outro lado, uma chave de leitura que 

dá relevo aos espaços de agência, de escolha, de liberdade, de criação política. Assim, o autor 

desconstrói a preponderância da primeira sobre a segunda, relacionando-as de forma 

dialética. Este arcabouço conceitual incide nesta dissertação, na busca por não mistificar a 

discussão sobre os movimentos sociais, evitando afirmações romanceadas, normativas, que 

revelam mais o desejo de transformação social de quem fala do que o pensamento ou a ação 

concreta do movimento; e também as falas deterministas, fatalistas, que excluem ou 
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menosprezam a capacidade e o espaço de agência dos sujeitos. Nesse mesmo sentido, Gohn 

sintetiza: 

A meu ver, o aspecto mais relevante da análise de Thompson é que ele vê as 
classes como um processo em formação. É a luta que forma a classe. Não se 
ignoram as condições materiais objetivas, elas são cruciais. Mas elas não têm 
um poder de determinação exclusivo e final. A classe se constrói na luta, daí 
a importância do conceito de experiência. (GOHN, 1991, p. 25) 

Nesse sentido e a fim de não cometer anacronismo, busco identificar aspectos da 

realidade socioeconômica e urbana de cada período considerado, evidenciando os conflitos 

que surgem e como os movimentos de moradia estudados elaboram a leitura desta realidade e 

respondem a ela.   

Recortes da pesquisa 

Seria impossível pretender tratar de todos os movimentos de moradia com atuação em 

São Paulo, afinal são muitos, com diversos percursos históricos, diversas colorações políticas, 

diversas abrangências, além de dinâmicos no tempo. Para a discussão específica desta 

dissertação, a respeito do avanço da luta pela Reforma Urbana no período das gestões petistas 

do governo federal, fizemos uma seleção neste universo de organizações, a partir de um 

critério básico, que foi o vínculo histórico com o PT. Ou seja, a fim de testar a influência deste 

aspecto sobre a ação dos movimentos de moradia, inicialmente decidimos por escolher dois 

com perfis distintos: um com grande vinculação histórica com o PT e outro com vínculos 

históricos ligados a outro campo político. No primeiro caso, poderiam ser escolhidos 

quaisquer dos 4 movimentos nacionais com representação no Conselho das Cidades 

atualmente (UNMP, CMP, MNLM e CONAM), cujas origens remontam, de uma maneira 

geral, a um contexto histórico comum ao contexto de fundação do PT e também trajetórias 

posteriores relacionadas a ele, como veremos no Capítulo 2. Entretanto, para a análise de São 

Paulo, decidimos por escolher a UMM-SP, filiada à UNMP, por algumas peculiaridades: trata-

se de um movimento grande, com muitas associações filiadas e capilaridade em todas as 

regiões da cidade e algumas localidades na Região Metropolitana. É o movimento com maior 

atuação na operação de programas habitacionais (em número de empreendimentos e 

unidades habitacionais produzidas nos programas federais), mas também com importante 
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participação na elaboração e revisões dos programas, com incidência política em disputas no 

Poder Executivo e Legislativo, em âmbito local e federal. Este movimento também goza de 

status especial no período de estudo, já que Evaniza Rodrigues, importante militante do 

movimento, vai compor a equipe de governo em cargo alto de 2003 a 2006, como Chefe de 

Gabinete da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades e, de 2011-

2013, como Consultora da Presidência da Caixa Econômica Federal. Já para o segundo perfil 

de movimento de moradia  a ser escolhido, selecionamos o MTST, cujas origens remontam ao 

fim da década de 1990, a partir de contexto diverso, envolvendo outros agentes. Trata-se do 

maior movimento de moradia fora do campo político do PT, tendo promovido grandes e 

massivas ocupações de terrenos nas periferias da metrópole, diversas mobilizações de rua 

(enormes passeatas, travamento de rodovias e avenidas, ocupações de incorporadoras, etc.) 

nos últimos anos e vem se notabilizando nos meios de comunicação por uma ação lida como 

“radical”. No seu discurso, aparece expressamente a intenção de romper com o consenso 

lulista. No curso do trabalho de campo, decidimos por incluir ainda um terceiro movimento 

de moradia que, embora tenha vínculos históricos e trajetória relacionada com o PT, tem uma 

conduta que diverge, em certa medida, da conduta predominante da UMM. A FLM se 

notabiliza pela realização nas décadas de 2000 e 2010 de uma grande quantidade de ocupações 

de edifícios em bairros centrais do município de São Paulo, inclusive antigos hotéis hoje 

abandonados, consolida diversas destas ocupações com uma estratégia de permanência das 

famílias organizadas nos locais e dá visibilidade a violentos despejos realizados também nesta 

área da cidade.  

Quanto à escolha do período das gestões do PT no governo federal, partimos de um 

entendimento de que se trata de um momento de maior avanço das forças progressistas na 

cena política nacional na história brasileira. Em que pese que o governo se viabilizou 

eleitoralmente e era sustentado por uma coalizão ampla e que, no curso dos mandatos 

petistas, as forças conservadoras e antidemocráticas que a compunham foram ganhando mais 

espaço, ainda assim, trata-se do momento em que o PT teve maior domínio sobre estruturas 

de poder e recursos do Estado. E por isso e pela trajetória deste partido, com estreita ligação 

com a construção do campo da Reforma Urbana, houve uma expectativa por parte dos 

diversos segmentos deste campo de que fosse um momento de avanços importantes e 

significativos nas suas pautas históricas. Por outro lado, mas pelos mesmos motivos, é o 

momento em que as diversas forças sociais do campo progressista experimentam as 
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contradições da estratégia lulista, e que importantes dilemas sobre o acesso e o exercício do 

poder se colocaram, exigindo que estes agentes de dentro e de fora da institucionalidade do 

Estado se posicionassem politicamente. Portanto, é um período da história privilegiado para o 

debate acerca da dialética entre condicionalidades e escolhas políticas.  

Metodologia de análise e apresentação do campo 

A discussão sobre a atuação dos movimentos de moradia pode ser feita a partir de 

diversos pontos de vista: mirando as conquistas objetivas de conjuntos habitacionais 

produzidos, sua quantidade e qualidade arquitetônica; os processos de construção social da 

luta, as formas de constituição das bases, processos de recrutamento e educação popular; a 

organização política, articulações nacionais e internacionais, o acúmulo de forças, a 

mobilização social; a disputa de localizações na cidade e o enfrentamento da segregação 

socioespacial; a disputa ideológica e simbólica na sociedade, entre outras. Na prática, estas 

dimensões não estão isoladas, ao contrário, estão intimamente relacionadas. Mas para a 

finalidade específica deste trabalho, focalizaremos a dimensão da disputa por localização na 

ação dos movimentos de moradia no período estudado, mirando sua incidência sobre o 

processo de segregação urbana na metrópole, a partir de alguns pressupostos:  

(...) a segregação deriva de uma luta ou disputa por localizações; esta se dá 
(...) entre grupos sociais ou entre classes”. (VILLAÇA, 2001, p. 148) 

(...) a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas 
sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou 
conjuntos de bairros da metrópole. (VILLAÇA, 2001, p. 142) 

(...) A segregação é um processo necessário à dominação social, econômica e 
política por meio do espaço. (VILLAÇA, 2001, p. 150) 

Esta compreensão de que a apropriação desigual das diversas localizações urbanas 

conforma a segregação territorial, por sua vez, constitui um alvo central de combate do que se 

construiu historicamente como a plataforma da Reforma Urbana, pelos diversos segmentos 

que o compõem. É o que se verifica nas definições: 
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Em 1986, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana define o conceito da 
reforma urbana como uma nova ética social, que condena a cidade como 
fonte de lucros para poucos em troca da pobreza de muitos. Assume-se, 
portanto, a crítica e a denúncia do quadro de desigualdade social, 
considerando a dualidade vivida em uma mesma cidade: a cidade dos ricos e 
a cidade dos pobres; a cidade legal e a cidade ilegal. Condena a exclusão da 
maior parte dos habitantes da cidade determinada pela lógica da segregação 
espacial; pela cidade mercadoria; pela mercantilização do solo urbano e da 
valorização imobiliária; pela apropriação privada dos investimentos públicos 
em moradia, em transportes públicos, em equipamentos urbanos e em 
serviços públicos em geral. (SAULE JÚNIOR, 2010, grifo nosso) 

(...) Organizado nas cinco regiões do país e desde 1987, o FNRU atua para 
modificar o processo de segregação social e espacial existente nas cidades 
brasileiras, a fim de que se tornem mais justas, inclusivas e democráticas. 
Atua pressionando por políticas públicas distributivas, visando permitir 
acesso aos serviços públicos de qualidade a toda a população, exigindo que se 
garanta o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e se 
aprimore a democracia, com a criação de instâncias de participação e 
controle social que sejam efetivas. (FNRU, 2017, grifo nosso) 3 

E mesmo para o MTST, movimento estudado que não se organiza pelo Fórum 

Nacional da Reforma Urbana, a mesma premissa se aplica, conforme se verifica: 

(...) É aqui que entra nossa proposta de uma Reforma Urbana. Defendemos 
uma transformação profunda no modo como as cidades estão organizadas. 
Hoje as cidades servem para dar lucro e são gerenciadas como uma empresa 
pelos governantes. Há gente que ganha bilhões com a expulsão dos 
trabalhadores para as periferias e com a precariedade dos serviços públicos. 
Expulsando os mais pobres do centro, os especuladores de terra e 
empreiteiros vêem seus condomínios de luxo, prédios de escritório e outras 
obras se valorizarem cada vez mais. (MTST, 2017, grifo nosso)4 

(...) com uma proposta de resistência, [as ocupações organizadas] (...) 
mostram que a organização coletiva dos trabalhadores é capaz de fazer o que 
o Estado não faz. E apontam para a perspectiva de uma lógica de 
organização do território, definida pelo interesse coletivo da maioria e 
não pela sede de lucro dos especuladores e empreiteiros. (BOULOS, 2012, 
p. 66, grifo nosso) 

                                                             
3 Disponível em: <http://forumreformaurbana.org.br/quem-somos/>. Acesso em 12 fev. 2017. 
4 Disponível em: <http://www.mtst.org/quem-somos/as-linhas-politicas-do-mtst/>. Acesso em 12 fev. 2017.  
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Dessa forma, neste trabalho serão analisadas as estratégias de acesso às localizações no 

processo de luta pela moradia, em suas diversas expressões. Ou seja, consideraremos a 

produção habitacional conquistada, efetivamente implantada ou contratada junto às diversas 

instâncias de governos; mas também as ocupações de terrenos e imóveis; diferentes formas de 

reivindicação; e a incidência sobre o Plano Diretor de São Paulo, como instrumentos de 

disputa de localizações urbanas.  

Com base na observação da ação concreta dos diversos movimentos estudados, seria 

possível esquematizar um repertório de ações coletivas (TILLY, 2006 apud TATAGIBA, 

PATERNIRNI e TRINDADE, 2012) para acesso à localização, a partir de uma escala de 

“ofensividade” em relação ao proprietário de imóvel e aos seus interesses:  

1. Ação via mercado: não há questionamento por parte do movimento de moradia em 

relação à lógica do mercado, de maneira que o acesso à terra urbanizada se dá na medida 

da capacidade financeira da sua base demandatária. Se não se pode pagar por determinado 

terreno com determinadas qualidades urbanísticas desejáveis e desejadas, procura-se outro 

mais barato, ainda que isso signifique abrir mão das qualidades urbanísticas; ainda que 

estas qualidades configurem direitos sociais (equipamentos de educação, saúde, cultura, 

lazer, áreas verdes). Neste caso, não se verifica disputa pela localização. 

2. Reivindicação de terreno/imóvel vazio/abandonado: em face da percepção de que sua 

base não consegue participar do mercado imobiliário, o movimento de moradia não aceita 

essa situação e procura o Estado, reivindicando que este interceda de diferentes maneiras a 

seu favor e viabilize o acesso de sua base àquela localização desejada. No caso de o imóvel 

ser público, reivindica-se a sua destinação para a produção ou viabilização de habitação de 

interesse social. Já no caso de ser privado, reivindica-se a sua desapropriação. Em ambos 

os casos, o governante deve arbitrar em um conflito entre o interesse do proprietário de 

preservação deste patrimônio como reserva de valor, mantendo o imóvel ocioso 

aguardando oportunidades de transações futuras mais favoráveis no mercado imobiliário 

ou mesmo processos de desapropriação vantajosos; e o interesse da base social 

representada pelo movimento de usufruir daquela localização da cidade com fim de 

moradia. Dificultando a resolução deste conflito e frequentemente justificando 

ideologicamente a sua não resolução, encontra-se uma infinidade de procedimentos da 

burocracia estatal, que historicamente é constituída para proteção da propriedade privada 
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e da hegemonia de seus interesses na lógica geral de produção do espaço urbano, mesmo 

que esta seja pública. (MARICATO, 1996) Vale destacar que, no caso de o governante se 

sensibilizar e arbitrar em favor da desapropriação, os instrumentos da emissão de Decreto 

de Interesse Social (DIS) ou Decreto de Interesse Público (DUP) são processos 

burocráticos também longos, frequentemente morosos, com várias etapas e possibilidades 

de desistência, por parte do Estado. Este, por sua vez, pode jogar com essas diversas etapas 

e tempos acelerando ou freando o processo, de acordo com a conjuntura. Ademais, a 

decisão de efetivar o processo completo frequentemente passa pelas mãos de mais de uma 

gestão, o que explicita uma fragilidade do instrumento de acesso à terra, tal como ele 

funciona atualmente. Nesta forma de ação política, fica subentendida a aposta de que a 

negociação mediada pelo Estado seja suficiente para conduzir à desapropriação ou 

destinação. No entanto, a liberdade de ação do proprietário no mercado permanece 

preservada durante o processo, o que lhe confere vantagem na disputa. 

3. Ocupação de terreno/imóvel vazio para negociar: em face da mesma percepção de 

impossibilidade da base do movimento acessar a moradia via mercado; mas também de 

que o Estado não atende no ritmo da necessidade social e que, por outro lado, ele tende a 

responder mais rapidamente quando a propriedade é ameaçada; o movimento de moradia 

organiza ocupação coletiva de um imóvel público ou privado de maneira deliberadamente 

provisória, instalando as famílias com materiais não definitivos, a fim de fazer uma 

denúncia pública do descumprimento da função social da propriedade, explicitar o 

conflito de interesses entre o proprietário e as famílias pobres, gerar um constrangimento 

público para o proprietário e/ou para o governante. O processo de reintegração de posse é 

esperado e a expectativa é de que, provocando o conflito, uma possibilidade de negociação 

com o poder público se abra, com uma perspectiva de destinação ou desapropriação 

daquele ou de outro imóvel em outra localização. Nesse caso, a centralidade da 

reivindicação está mais no atendimento do que propriamente na localização.  

4. Ocupação de terreno/imóvel vazio/abandonado para permanecer: a partir da mesma 

leitura da realidade da tática anterior, o movimento de moradia organiza ocupação do 

imóvel com a perspectiva de consolidação das famílias no local, utilizando materiais mais 

permanentes para isso e uma organização do espaço mais definitiva. Esta ação tem uma 

maior capacidade de obstruir o circuito de acumulação do capital imobiliário, pois não só 
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subtrai do proprietário a liberdade de transacionar o imóvel no mercado, uma vez que fica 

impedido o seu uso por terceiros; como ainda contribui para desvalorizá-lo, pelo ônus 

financeiro e burocrático que vai exigir para acionar a justiça e promover reintegração de 

posse, além do simples fato da presença de população pobre no local. Vale lembrar que, 

como já foi fartamente denunciado publicamente por trabalhos acadêmicos e pelos 

próprios movimentos de moradia, o Poder Judiciário, com raríssimas exceções, opera em 

favor da proteção da propriedade privada, empreendendo com agilidade os processos de 

reintegração de posse nessas localidades mais disputadas. Em contrapartida, o 

enfrentamento da própria Justiça, com a ocupação reiterada do mesmo imóvel diversas 

vezes também faz parte do repertório de ações coletivas encontrado na prática de alguns 

movimentos estudados. Esta forma de luta frequentemente enfrenta resistência no interior 

da própria base do movimento, pela força do pensamento de que “não se pode invadir o 

que é dos outros” e demanda intenso processo de convencimento. 

5. Ocupação de órgãos públicos: Tem uma potencialidade de causar uma perturbação na 

ordem, de dar visibilidade às bandeiras de luta, de provocar/acelerar negociações, de 

constranger governantes, na medida em que o movimento de moradia interdita o 

funcionamento de um órgão com presença massiva de sua base, até que representantes 

seus sejam recebidos por representantes do Estado para negociação. Embora tenha a 

forma de ocupação, este tipo de luta não disputa localização urbana diretamente, não 

interfere na apropriação do espaço e no circuito de acumulação do capital imobiliário. 

Neste sentido, se aproxima mais de uma forma de reivindicação.  

6. Ocupação de empresas imobiliárias: Esta forma de ação é minoritária no universo 

estudado, tendo siso utilizada apenas pelo MTST e em alguns casos. Semelhante à tática 

anterior no que se refere à forma, o movimento ocupa a sede de empresa imobiliária que é 

proprietária do terreno de interesse e interdita o seu funcionamento, com o intuito de 

pressionar a empresa a abrir negociação para a venda do mesmo. Trata-se de uma ação de 

impacto simbólico, já que explicita visualmente um conflito de classe. Mas é arriscada, 

pois, como agente privado, a empresa não necessariamente tem compromisso com o 

atendimento das famílias, com o direito, com negociação, com a permanência no terreno 

ocupado. 
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Nessa escala, observa-se que a questão da localização aparece com diferentes graus de 

importância, de prioridade. A prática mostra também que estas táticas não se excluem, pelo 

contrário, frequentemente se combinam. Por exemplo, quando um movimento ocupa um 

terreno ou imóvel, sofre reintegração de posse e permanece reivindicando a desapropriação ao 

poder público posteriormente. Ou o contrário. Essa combinação varia em função de um 

conjunto de variáveis relativas às condições concretas da luta. São algumas destas variáveis:  

• a permeabilidade do governante pressionado à manifestação popular e ao diálogo, o 

que implica uma maior ou menor disposição ao enfrentamento físico dos 

manifestantes/ocupantes e assunção pública deste ônus político;  

• a facilidade objetiva de desenrolar burocraticamente o processo de desapropriação ou 

destinação do imóvel; 

• a conjuntura política geral da gestão pressionada, podendo definir “oportunidades 

políticas”;  

• a existência ou não de leis que legitimem a reivindicação;  

• a presença de redes técnicas qualificadas agregando subsídios para a ação do 

movimento; 

No que se refere aos empreendimentos habitacionais, é preciso identificar 

concretamente a forma de acesso à terra urbanizada definida por cada programa, já que cada 

arranjo institucional condiciona e direciona a ação dos movimentos de moradia, definindo 

um caminho padrão a ser trilhado com mais facilidades ou menos dificuldades. Nesse sentido, 

cabe indagar em cada caso: a quem cabe a responsabilidade de definir a localização dos 

empreendimentos e por que meios? Há intermediação de ente público nesse processo? Há 

alguma forma de controle público de preços imobiliários? Há algum tipo de subsídio do 

Estado em favor de algum dos agentes em disputa? De que maneira o Estado se posiciona? 

Também é importante identificar a incidência dos movimentos sobre a própria formulação 

dos programas. 

No Crédito Solidário e no Minha Casa Minha Vida Entidades, que são os programas 

cujo desenho institucional prevê mais liberdade de os movimentos sociais incidirem sobre a 
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escolha do terreno, a responsabilidade de obtenção da terra cabe à Entidade. Isto significa que 

esta deve adquiri-la no mercado ou, dependendo de sua própria iniciativa e condição, 

empreender negociação com poderes públicos para desapropriação de imóvel privado ou 

destinação de imóveis públicos. Portanto, não ficam estabelecidos pelos programas critérios 

de localização para os empreendimentos, prevalecendo a lógica de mercado, pois as entidades 

devem competir em extrema desvantagem com a produção comercial que, na época de 

vigência do MCMV, estava muito aquecida. As intervenções do poder público na 

disponibilização de terrenos aconteceram, mas, no cômputo geral, foram excepcionais. Nos 

demais programas habitacionais considerados nesta pesquisa, a decisão sobre a localização do 

terreno cabe exclusivamente ao agente público, com possibilidade de pressionar a Prefeitura 

ou Estado, dependendo das mesmas condições elencadas anteriormente. 

Em ambos os casos, ou seja, na operação de política pública e na ação direta, a questão 

da disputa por localização urbana é problematizada a partir de algumas questões-guia: em 

primeira lugar – já que não é óbvio – há disputa de localização? Quem são os agentes desta 

disputa? Qual seu perfil socioeconômico e político do proprietário? Em torno do que 

interesses se dá a disputa de localização? De que maneira se expressa essa disputa? 

Para realizar um mapeamento destas ações e seus sentidos, valemo-nos nesta pesquisa 

de alguns recursos metodológicos. Primeiramente, pesquisa bibliográfica e documental 

sobre o histórico dos movimentos de moradia e da Reforma Urbana no Brasil, da criação do 

Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU), surgimento, lutas e conquistas; assim como 

dilemas, contradições e desafios vividos. As fontes principais consultadas foram: 

• Documentos sobre a formação de movimentos sociais urbanos e do Partido dos 

Trabalhadores das décadas de 1970 e 1980 – arquivo pessoal da Professora Erminia 

Maricato; 

• Sobre a Reforma Urbana, os autores e autoras: Erminia Maricato, Raquel Rolnik, 

Nelson Saule Jr., Luis César Queiroz Ribeiro, Caio Santo Amore; 

• Sobre os movimentos de moradia, os autores e autoras: Eder Sader, Paul Singer, Maria 

da Glória Gohn, José Álvaro Moisés, Lúcio Kowarick, Luciana Tatagiba, Roberta dos 

Reis Neuhold, Gustavo Cavalcanti; 

• Leitura de documentos entregues a autoridades pela FLM, contendo reivindicações; 

Foi realizado também levantamento da produção habitacional mais relevante 

quantitativamente, realizada com envolvimento dos movimentos de moradia estudados. Os 
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programas considerados foram: Programa de Mutirões da Prefeitura de São Paulo, Programa 

Paulista de Mutirões (CDHU), Programa Crédito Solidário (PCS), Programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades (MCMV-E). Estes dados foram obtidos via Portal da Transparência do 

Governo Federal endereçado à Caixa Econômica Federal, consulta a relatórios de gestão da 

Prefeitura de São Paulo e pesquisa bibliográfica das seguintes fontes: 

• Tese de doutorado de Mônica Rossi sobre a produção habitacional por programas 

associativos pela CDHU; 

Além dessas fontes secundárias, tiveram importância também na construção desta 

pesquisa as entrevistas semiestruturadas com dirigentes dos movimentos de moradia 

estudados. A fim de trazer outras percepções a respeito da ação destes movimentos, para além 

da dos seus dirigentes, foram entrevistados também outros agentes de fora deles, pessoas que 

de diversas maneiras experimentaram interação com eles, seja a partir do governo municipal, 

federal ou no Conselho Nacional das Cidades (ConCidades). Estas entrevistas buscaram: 

• Leitura histórica breve dos movimentos estudados, identificando os contextos de 

fundação, marcos importantes em suas trajetórias e um campo de relações com outros 

agentes sociais (lideranças, partidos políticos, entidades sindicais, Igreja, etc.); 

• Identificar avaliações do período histórico estudado (2003 a 2016) em geral e 

particulares do campo da Reforma Urbana; restrições e oportunidades políticas 

(TARROW, 2009); e as perspectivas do momento atual; 

• Identificar os pontos prioritários na agenda de luta do movimento, neste período; 

• Identificar o repertório de ações coletivas (TILLY, 2006; TATAGIBA, PATERNIANI e 

TRINDADE, 2012);  

• identificar e qualificar as formas e espaços de interlocução com o Estado, a atuação (ou 

não) em instâncias de participação social; 

• Identificar as estratégias de recrutamento da base do movimento e a rotina de 

relacionamento com a mesma; 

Vale um comentário a respeito da decisão de dar mais peso às entrevistas com as 

lideranças ou coordenadores dos movimentos de moradia estudados, menos às bases. A 

questão que guiou essa escolha foi: de quem é a decisão a respeito da estratégia territorial do 

movimento de moradia? E nesta reflexão, dois extremos poderiam ser considerados: de um 

lado, seria possível pensar que a decisão é da liderança ou do corpo dirigente que responde 

pela linha política do movimento, já que trata-se de uma organização de maior ou menor 
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complexidade que pré-existe ao ingresso de novas pessoas5, que tem história, que tem uma 

leitura da conjuntura, que tem uma certa cultura organizativa. Tudo isso de forma mais ou 

menos organizada, mais ou menos clara. Pelo outro extremo, seria possível refletir que não é 

porque uma liderança ou um corpo dirigente define uma linha de ação para a sua organização 

que a base é obrigada a segui-la, que vá de fato se sujeitar a ela. Afinal de contas, não há razão 

que obrigue as pessoas a participarem de um movimento social e, uma vez que ela ingressa na 

organização, não há nada que a impeça de romper com esta organização a qualquer momento 

e isto acontece frequentemente. Esta situação criaria uma tendência de que a direção do 

movimento, com o interesse de manter o vínculo com a base que a legitima, se moldasse às 

suas expectativas. 

Entre estes dois extremos, estou partindo de um entendimento de que ambos estão 

presentes de forma dialética, configurando uma situação de aposta. A direção do movimento 

faz uma leitura do perfil de sua base, de sua visão de mundo, do que ela espera do movimento, 

do que ela cobra da direção; e por outro lado, que táticas é capaz de empreender para dialogar 

com sua base, no sentido de convergir para uma certa estratégia na qual aposta. Na relação 

entre direção e base é sempre possível notar coexistindo uma dose de coerção e uma dose de 

convencimento. Existe uma tensão permanente,  pois como afirma Gabriel Simeone, 

referindo-se ao MTST, há sempre contradições entre o interesse da direção do movimento e 

de sua base: 

A base quer ganhar a casa de forma rápida, individual e sem luta. Ela não 
quer lutar, quer a casa, isso não é uma sutileza. (...) A direção do movimento 
acha muito importante que as pessoas ganhem a casa, muito importante 
mesmo. Mas se importam muito mais com o processo que com o produto. 
Acha que no processo, é possível que ela perceba que através da organização 
no coletivo, que é possível muito mais. Que essa organização não é 
individual, é coletiva. Ela não é imediata, é histórica. Ela não é a casa, não é o 
imediato, não é o particular. É o geral. A contradição entre essas duas pontas 
é o que explica o MTST. Isto não é verdade nos outros movimentos de 
moradia. Os outros movimentos de moradia, o interesse da base e da direção 
é muito mais colado, mais próximo. (...) No MTST, o interesse da direção e 
da base tem coincidências, mas é muito mais afastado que nos outros 
movimentos. (Gabriel Simeone, Entrevista 2015) 

                                                             
5 A forma mais comum de ingresso no movimento de moradia é por indicação de amigos ou familiares, sendo que pelo 
menos no início, o movimento é apenas uma entre outras alternativas de acesso à moradia que a pessoa em 
necessidade tenta. Frequentemente esta pessoa já fez inscrição na COHAB, na CDHU, fez tentativas no mercado e em 
alguns casos até tem experiência com outras associações comunitárias. 
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O cotidiano do movimento se constitui na administração deste tensionamento, ora 

ousando mais, ora recuando, em vista de resistências na base. O grau desta contradição 

também varia, pois há movimentos cujos interesses são mais próximos dos da base, outros 

mais distantes. 

Em razão disso, a escolha metodológica desta pesquisa foi privilegiar entrevistas com 

dirigentes, a fim de identificar nas falas as leituras, as escolhas, as apostas, as estratégias. Ou, 

olhando por um outro ponto de vista, as maneiras de racionalizar as práticas políticas e se 

apresentar publicamente. 

Tabela 1. Relação dos entrevistas de lideranças de movimentos de moradia 

Entrevistado Entidade 
MTST 
Gabriel Simeone  Coletivo Estadual do MTST SP 
Natália Szermeta, Tia Cida e Débora  Coletivo Estadual do MTST SP 
Josué Augusto do Amaral Rocha Coletivo Estadual do MTST SP 
Jussara Basso Coletivo Estadual do MTST SP  
Guilherme Boulos Coletivo Estadual do MTST SP 
Membros da Coordenação da Ocupação Paulo Freire MTST, Ocupação Paulo Freire, Embu 
Campo PT 
Benedito Barbosa ("Dito") Militante da UMM  
Evaniza Lopes Rodrigues Militante da UMM 
Manoel Del Rio Assessor de Movimentos Sociais 

 

Tabela 2. Relação de entrevistas de outros agentes 

Entrevistado Qualificação 
Daniela Tunes Zilio Assessora Parlamentar de Política Urbana do Vereador Nabil Bonduki (2013-

2016), participa da equipe técnica de elaboração do Plano Diretor Estratégico 
de São Paulo 2014 

Márcia Terlizzi Coordenadora de Regularização Fundiária da Secretaria de Habitação de São 
Paulo, responsável pela interlocução com movimentos de moradia nas 
negociações com a Prefeitura de São Paulo 

Erminia Maricato Secretária Executiva do Ministério das Cidades na gestão de Olívio Dutra 
(2004-2005), participa do processo de construção do Ministério das Cidades e 
do Conselho das Cidades 

Eduardo Valdoski Coordenador Geral de Movimentos Urbanos, do Departamento de Diálogos 
Sociais, da Secretaria Nacional de Articulação Social, da Secretaria de 
Governo da Presidência da República 

Guilherme Carpinteiro Vice-Presidente do SASP (gestão 2011-2019), conselheiro do ConCidades 
pela Federação Nacional dos Arquitetos (FNA) gestão 2012-2017. 
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Cabe explicar que as entrevistas com dirigentes da UMM e FLM foram em menor 

número, em vista de experiência e relação anterior com estes movimentos que tive como 

assessor técnico, além da disponibilidade maior de bibliografia. Para o MTST, que conhecia 

muito pouco, foi necessário uma imersão maior.  

Além das entrevistas, foram realizadas: 

• Visitas a reuniões, atividades e assembleias dos movimentos, visando qualificar a 

percepção a respeito da rotina de encontros dos Movimentos e confrontar 

informações fornecidas nas entrevistas;  

• Visitas a ocupações, conjuntos habitacionais ou obras empreendidas, organizadas ou 

influenciadas pelos movimentos estudados;  

Por outro lado, estas falas e experiências foram confrontadas com a aferição do 

resultado concreto da disputa pelo território, por meio da produção de mapas analíticos, a fim 

de abordar e mensurar a qualidade da localização urbana nas três categorias adotadas nesta 

pesquisa: empreendimentos, imóveis reivindicados e ocupações. E como parâmetros para esta 

mensuração, valemo-nos de três indicadores (RIZEK, SANTO AMORE, et al., 2015):  

• Concentração de oferta de empregos (empregos por hectare), medida pela Pesquisa 

Origem Destino 2007, do Metrô de São Paulo. Por meio deste indicador, conseguimos 

visualizar o extensão de deslocamentos cotidianos e a demanda por serviços de 

transporte coletivo; 

• Rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (com e 

sem rendimento), medido pelo Censo 2010 do IBGE. Por meio deste indicador, é 

possível identificar se cada ponto analisado reforça ou subverte a segregação 

econômica, os bolsões de pobreza; 

• Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 2010 (IPVS), medido pela Fundação SEADE. 

Este índice relaciona diversas variáveis de renda com acesso a alguns serviços urbanos 

de educação e saúde, aspectos relevantes para qualificar a localização; 

Finalmente, é preciso fazer algumas ressalvas com relação à qualidade dos dados 

obtidos. No que se refere às ocupações, as informações foram obtidas a partir de pesquisa em 

fontes secundárias:  

• Iniciação Científica Mapografia das ocupações no Centro de São Paulo, 2012, de Luiza 

Souza Strauss, 2012; 
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• Portal eletrônico FLM6; 

E em fontes primárias, a partir das entrevistas com dirigentes dos movimentos de 

moradia estudados. Quanto às reivindicações, foram obtidas a partir de dados primários: 

• Editais 1 a 3 da COHAB de São Paulo de chamamento para repasse de terrenos e 

edifícios para entidades da sociedade civil para implantação de empreendimentos 

habitacionais pelo MCMV-E; 

• Dados fornecidos pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), a respeito do 

conjunto de imóveis tramitados no GT Estadual para Programas de Provisão 

Habitacional de São Paulo, dentro da Região Metropolitana de São Paulo, desde sua 

instituição até 2016, com algum encaminhamento definido; 

• Conjunto de documentos de reivindicações da FLM endereçadas a órgãos do poder 

público, solicitando desapropriações de imóveis privados ou destinações de imóveis 

públicos, ambos ociosos; 

Vale destacar que houve uma dificuldade de precisão nas informações sobre as 

ocupações, no que se refere ao endereço completo, aos anos em que ocorrem, a quantidade de 

vezes, a quantidade de famílias que as compõe e o conjunto de organizações que as coordena, 

dado que são muitas, diversas delas acontecem várias vezes no mesmo imóvel e por diferentes 

movimentos e, de uma forma geral, não estão sistematizadas pelos movimentos. Dessa forma, 

os dados utilizados não são exaustivos e carregam certa imprecisão. Ainda assim, 

consideramos que eles são suficientes para levantar debate a respeito  das localizações e das 

estratégias territoriais consideradas. 

Trânsito de escalas 

O debate proposto por esta pesquisa envolve uma olhar articulado entre diversas 

escalas: local, metropolitana e nacional. Isso porque, em que pese a centralidade do critério da 

localização como embocadura da discussão sobre direito à cidade, há condicionalidades 

provenientes de outras esferas que interferem direta ou indiretamente nesta disputa local. A 

conexão entre a disputa de localização em nível local e a dinâmica política na esfera nacional 

se explica pela incidência dos programas habitacionais federais, com grande destaque para o 

MCMV. Para este entendimento, é preciso lembrar que o MCMV configura uma oferta de um 

                                                             
6 <www.portalflm.com.br>. 
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enorme volume de recursos facilitados para o mercado imobiliário; e ainda uma possibilidade 

também facilitada7 de se obter dividendos eleitorais em nível local. Considerando que o 

programa não criou condicionalidades urbanísticas fortes para a alocação do investimento 

federal, essa abundância de recursos alocados acabou criando um incentivo muito forte para 

que os municípios se adequassem aos interesses de localização do mercado, a fim de trazer 

investimentos para sua região, dinamizar a economia e obter dividendos eleitorais, a um 

“preço” baixo, ou seja, com pouca contrapartida do Município. Ademais, este arranjo 

institucional do programa acabou por ter um efeito de moldar grande parte das prefeituras, 

inclusive de município grandes e ricos – como São Paulo e São Bernardo – a mobilizar suas 

equipes técnicas para fazerem “rodar” os programas federais, preterindo a construção de 

políticas próprias locais. Dessa forma, o planejamento territorial real acabou muito vinculado 

a essa lógica. O levantamento da produção por estes programas autogestionários mostra que a 

forma de acesso muito majoritária na Região Metropolitana de São Paulo foi via aquisição no 

mercado (RIZEK, SANTO AMORE, et al., 2015).  

  

                                                             
7 Pelo Programa MCMV Faixa 1 via FAR em geral e também na modalidade Entidades, a responsabilidade obrigatória 
das Prefeituras é somente de aprovar os projetos e indicar a demanda, a partir de seus cadastros municipais. A 
depender de sua iniciativa, elas podem oferecer contrapartidas financeiras ou em terreno, mas essa participação foi 
absolutamente minoritária e excepcional na Região Metropolitana de São Paulo. Cf.  SANTO AMORE, SHIMBO, et 
al., 2015. 
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2. Emergência dos movimentos de moradia na Grande 

São Paulo 
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Frequentemente os movimentos de moradia são tratados como um conjunto coeso e 

coerente, o que é, em parte, justificável pela sua ação articulada em alguns espaços como o 

Fórum Nacional da Reforma Urbana e o Conselho das Cidades (ConCidades), mas encobre 

diferenças importantes que nos ajudam a compreender impasses vivenciados no momento 

atual. A fim de evidenciar essas diferenças, este capítulo visa delinear de forma panorâmica 

um breve histórico dos movimentos de moradia estudados, seus processos instituintes, assim 

como pontos de inflexão em suas trajetórias, que ajudam a explicar os sentidos de suas ações, 

no período considerado. Visa ainda identificar um certo campo de relações e referências 

políticas com o qual cada um deles interage. 

 

O ciclo de lutas populares das décadas de 1970-80 

Abordaremos inicialmente um primeiro momento histórico que remonta à década de 

1970 e a um intenso ciclo de lutas sociais. O país vivencia um modelo de desenvolvimento 

econômico extremamente espoliativo e excludente, baseado no que Francisco de Oliveira 

chamou de “industrialização com baixos salários” e Erminia Maricato acrescenta a ideia de 

“urbanização dos baixos salários”, evidenciando a correlação entre o lugar do trabalhador 

explorado na produção e sua inserção precária no espaço urbano e na habitação. A região 

metropolitana explode em termos populacionais e em espraiamento horizontal da mancha 

urbana, em direta proporção ao crescimento da desigualdade socioeconômica. (OLIVEIRA, 

1972; CAMARGO, CARDOSO, et al., 1975; MARICATO, 1996)  

Em resposta a este contexto socioeconômico e urbano, ocorre a emergência de lutas na 

esfera do trabalho, da produção, com a atuação de um novo sindicalismo; e também de lutas 

na esfera da reprodução das classes populares, com a atuação de uma miríade de movimentos 

de bairro, com diferentes focos, mas em geral envolvidos com reivindicações de 

equipamentos, infraestruturas e serviços urbanos ou direitos sociais. Estas duas dimensões, 

sindical e do bairro, se entrecruzaram e se articularam diversas vezes nos processos de luta, 

sendo frequente o trânsito de pessoas ou a sua participação simultânea nos dois movimentos. 

Movimentos desta espécie se verificam em todos os países de economia 
capitalista (...). Mas os movimentos urbanos são mais importantes nas 
cidades dos países não-desenvolvidos – como o Brasil – nas quais o rápido 
incremento da população urbana torna aguda a escassez destes serviços, 
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tornando insuportáveis as condições de vida da maioria pobre de seus 
habitantes. (SINGER e BRANT, 1982, p. 85) 

Vale destacar que ambas as frentes surgem como resposta a formas anteriores e 

dominantes de luta, tanto na luta sindical “pelega” tutelada pelo Estado; como a ação das 

Sociedade Amigos de Bairros (SABs), em grande medida, tuteladas por políticos da ARENA 

(SADER, 1988; SINGER e BRANT, 1982). Assim, têm como um sentido forte de existência a 

busca por autonomia na ação política, a recusa às tradicionais relações clientelistas e 

paternalistas.  

Tem fundamental importância como agente fomentador e organizador destas lutas a 

Igreja Católica progressista, institucionalmente comprometida naquela época com uma 

atuação em prol da organização popular e da resistência contra injustiças e desigualdades. Por 

meio de seus agentes pastorais, atinge de forma capilarizada as periferias da cidade de São 

Paulo e da Metrópole, associando as práticas religiosas a práticas de educação popular, a partir 

da discussão dos problemas do cotidiano com uma referência de leituras marxistas da Bíblia. 

Organizaram-se, assim, as chamadas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Segundo 

Skidmore, em 1974, o número de CEBs no Brasil era de 40 mil (SECCO, 2011, p. 45).  

O que caracteriza o novo movimento de bairro, em São Paulo, em contraste 
com o antigo (das SABs), é que ele surge a partir de uma proposta para 
dentro: criar uma nova consciência, uma mentalidade de união para a auto-
ajuda na população. As principais atividades das CEBs – Clubes de Mães, 
grupos de reflexão, cursos, compras em comum – têm todas este objetivo. A 
ação para fora decorre desta atitude e as reivindicações levantadas assumem 
o caráter de exigência de direitos e não de dádivas a serem obtidas mediante 
barganha com os representantes do Estado. (SINGER e BRANT, 1982, p. 
104-105) 

Cabe ressaltar que esta estrutura de ação, para dentro e para fora, já presente naquele 

momento histórico, será ainda importante para analisarmos alguns impasses dos movimentos 

de moradias estudados nesta pesquisa, no período recente.  

Têm importância também na estruturação destas lutas populares as chamadas 

Assessorias Técnicas, compostas frequentemente por setores de classe média, técnicos e/ou 

intelectuais militantes, com identificação com o processo de lutas populares. 
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É necessário destacar, mais uma vez, outro elemento novo, criado neste 
processo. As assessorias dos movimentos. Não se trata do agente externo, 
esclarecido, que leva a verdade ao povo. Mas é o agente que se identifica com 
os interesses populares, faz a mediação povo-governo, realiza uma atuação 
política sem, necessariamente, estar envolvido com nenhuma organização 
partidária. Uma nova ótica de valores profissionais inspira estes animadores 
sociais que articulam o saber popular ao saber técnico-científico. (GOHN, 
1991, p. 168) 

Paulatinamente, o próprio processo de lutas, permeado por vitórias e derrotas, colocou 

a necessidade de articulações mais amplas entre as ações localizadas, a fim de fortalecer e 

conferir maior legitimidade as reivindicações, o que foi construindo laços e identidades entre 

lutas locais, assim como organizações mais complexas para agruparem-nas. Nesse processo as 

diferenças entre as organizações vai se consolidando e se tornando mais nítidas.  

À medida que estes movimentos se ampliam obtêm vitórias parciais, começa 
a se tornar claro que em seu terreno de luta – nos sindicatos, nas empresas, 
nos bairros – não é possível alcançar as transformações estruturais 
almejadas. Estas transformações só poderão ser alcançadas no pleno político, 
na luta direta pela influência sobre o aparelho de Estado e pela conquista e 
mudança do próprio poder político. Em suma, os movimentos sociais da 
gente pobre de São Paulo (assim como os de outros lugares) implicam 
basicamente na luta por maior participação. Esta maior participação, 
almejada no plano econômico e social, requer, no entanto, como condição 
prévia, maior participação no plano político porque é neste nível que as 
transformações de maior alcance têm que ser decididas. (SINGER e BRANT, 
1982, p. 213-214) 

(...) os movimento sociais populares urbanos (...) não são homogêneos 
porque comportam visões diferenciadas quanto aos processos de mudança e 
transformação da sociedade, quanto ao próprio papel dos movimentos nestes 
processos e à sua dinâmica interna; em pontos que dizem respeito à 
articulação base-liderança, papel da liderança, das assessorias e das relações 
com o Estado, Igreja, partidos e facções políticas e com o próprio movimento 
sindical. Em suma, os movimentos populares urbanos comportam projetos 
político-ideológicos e culturais diferenciados segundo a articulação de forças 
que contêm. (GOHN, 1991, p. 34-35) 

 O processo social que origina essa grande quantidade de organizações populares 

origina também o Partido dos Trabalhadores em 1980, assim como a Central Única dos 
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Trabalhadores (CUT), em 1983. Em torno das lutas urbanas, surge a Articulação Nacional de 

Movimentos Sindicais e Populares (ANAMPOS) em 1980, a Articulação Nacional do Solo 

Urbano (ANSUR) em 1984, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana em torno do 

processo da Constituinte e o Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU) em 1987. 

Conforma-se assim um campo de relações e referências políticas que aproxima os diversos 

agentes dos diversos segmentos (movimentos sociais, sindicatos, universidades, entidades 

profissionais, partidos políticos, parlamentares). 

Embora movimento e partido sejam duas formas de organização distintas, 
elas correm em leitos paralelos e uma é realimentadora da outra. O fluxo 
vital entre eles não exclui nem substitui nenhuma das formas de organização 
e luta. (GOHN, 1991, p. 38) 

Embora tenhamos novamente de diferenciar os movimentos, pois a 
generalização nos levará a erros grosseiros, a questão da relação dos 
movimentos populares com os partidos é fundamental para compreendê-los. 
Chego mesmo a postular que os movimentos urbanos se formam a partir de 
um conjunto de relações e de articulações onde os partidos e a Igreja têm 
tido um papel fundamental. (GOHN, 1991, p. 39) 

(...) 1989 é o ano da primeira campanha presidencial no Brasil; o PT estava 
muito forte, muito organizado. (...) com forte base popular organizada, com 
inspiração nas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, nas 
Pastorais Sociais, Populares, na Teologia da Libertação, nos processos de 
base, nos processos de Educação Popular; nas Prefeituras, essa ideia do poder 
local, a construção do Modo Petista de Governar, a ideia do acúmulo de 
forças. Esse momento não é o nascedouro do PT, que nasce em 1980, mas é 
um processo de  consolidação de uma agenda popular, que já tinha ganhado 
muita força no processo das Direta-Já. (Dito Barbosa, Entrevista 2016) 

No que se refere à atuação dos movimentos com atuação na área da moradia, 

diferentes problemas foram enfrentados e diferentes táticas foram empreendidas. Para 

compreensão das ações mais significativas dos movimentos populares de moradia, a partir da 

década de 1970, a autora cria algumas categorias (GOHN, 1991, p. 61-66):  

• Lutas pelo acesso à terra e à habitação: aqueles que tinham como tática as ocupações 

de terrenos vazios de forma coletiva e organizada para autoconstrução de casas, 
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diferenciando-se por isso, da formação de favelas. Foram chamados historicamente de 

Movimentos Sem-Terra e em alguns casos desdobraram-se em lutas pela produção 

habitacional por mutirões autogeridos; 

• Lutas pela posse da terra: essas lutas ocorrem em favelas e loteamentos clandestinos e 

ganham força nas décadas de 70 e 80. Vieram associadas frequentemente a lutas por 

melhorias nos bairros, como infraestruturas de água e luz, e também à criação de 

instrumentos de regularização fundiária como a Concessão do Direito Real de Uso e à 

compra subsidiada de terrenos. Nesta categoria, teve destaque o Movimento dos 

Loteamentos Clandestinos; 

• Lutas no âmbito dos processos construtivos: originárias das lutas das ocupações de 

terrenos vazios, estas se desenvolvem na disputa com o Estado por financiamento para 

uma produção habitacional autogestionária, com maior autonomia em relação às 

empreiteiras, com possibilidades de interferência dos beneficiários em definições de 

projeto e qualidade; 

Outra categoria que aparece com pouca importância por esta autora em sua obra de 

1991, mas que se fortalece ao longo da década de 1980 e 1990 são as luta dos cortiços. 

O surgimento de uma parte grande dos atuais movimentos nacionais de moradia 

como organizações e mesmo a trajetória de uma parte grande dos seus atuais dirigentes 

remonta a esse processo social descrito. É o caso da Confederação Nacional de Associações de 

Moradores (CONAM) em 1982, da União dos Movimentos de Moradia (UMM) em 1987, do 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) 1990 e da Central dos Movimentos 

Populares (CMP) em  1993. 

 

Breve histórico da UMM: a origem de grande parte dos movimentos de moradia 

A União dos Movimentos de Moradia de São Paulo é uma articulação de associações 

comunitárias urbanas ou movimentos sociais de caráter local, com atuação em torno do tema 

da luta pela moradia, por diversas frentes (produção de habitação nova, favelas, cortiços, 

ocupações). É o movimento mais antigo entre os três estudados nesta dissertação, tendo sido 

fundada formalmente em 1987 e tem uma origem fortemente fomentada pela Igreja Católica 
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progressista, por meio das Pastorais da Moradia e Comunidades Eclesiais de Base 

(CAVALCANTI, 2006, p. 52). Trata-se de uma expressão emblemática do processo descrito 

anteriormente neste capítulo, sendo produto das lutas sociais dos sem-terra nas áreas 

periféricas da cidade, das lutas em favelas e também nos cortiços da área da Mooca. A 

organização tem uma direção colegiada, que dá a linha política para o movimento como um 

todo, estabelecendo estratégias e táticas de ação, embora esta organização preserve ainda 

grande autonomia para as associações filiadas, que têm direções próprias e planejamento de 

ação próprio.  

Também possibilita o surgimento de lideranças de forte caráter regional 
nessas associações, o que nos permite dizer que, de modo geral, a UMM se 
constitui historicamente como uma ‘federação’ de entidades aglutinadas em 
torno de lideranças políticas fortes, e segmentadas do ponto de vista espacial. 
(CAVALCANTI, 2006, p. 59) 

Para além disso, um conjunto de atividades de formação contribui para criar um 

sentido comum para as filiadas e imprimir-lhes uma identidade político-ideológica. Está 

articulada em nível nacional à União Nacional pela Moradia Popular (UNMP). É muito 

reconhecida atualmente pela ênfase no tema da autogestão na produção de moradia popular e 

pela experiência prática na implementação de mutirões autogeridos, tendo operado 

programas como o Programa de Mutirões da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Luiza 

Erundina (1989-1992) e também o Programa Paulista de Mutirões da CDHU (1995-2008), nas 

décadas de 1990 e 2000 e, mais recentemente, os Programas Crédito Solidário (PCS) e Minha 

Casa Minha Vida Entidades (MCMV-E), do governo federal. A UMM tem incidido 

politicamente em diversas frente como na elaboração do Plano Diretor de São Paulo, na 

elaboração de leis como a Lei Municipal da Autogestão na Moradia nº 16.587/16, Lei Estadual 

de Compra da Terra nº 10.535/00 e outras.  

No município de São Paulo, tem associações filiadas nas regiões Norte, Sudeste, Leste, 

Oeste e Centro, e tem também outras filiadas em outros municípios da Região Metropolitana 

como Diadema, Santo André, Embu Guaçu, Osasco e Taboão da Serra.  
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Operação dos primeiros programas autogestionários 

A UMM tem hoje em dia uma tradição de produção habitacional autogestionária, um 

vasta experiência acumulada já desde o Programa de Mutirões da cidade de São Paulo e no 

Programa Paulista de Mutirões da CDHU. Conforme aponta a entrevista de Dito Barbosa, 

esse momento da história dos movimentos populares, para além do legado em si de 

construção de moradias com mais qualidade do que a produção estatal fazia, teve um papel 

fundamental de estruturar as organizações populares e impulsionar lutas posteriores. 

A gestão da Erundina alavancou uma série de ações posteriores da luta 
social: uma delas com certeza a criação pelo Fundo Nacional de Moradia 
Popular. Evidente que isso não foi feito pela Prefeitura, mas os movimentos 
acumularam muita força a partir dos mutirões, das experiências populares 
em São Paulo. (Dito, Entrevista 2016) 

Mobilização em tono de aprovação de leis 

A UMM tem incidência sobre a proposição e aprovação da Lei Estadual da Compra de 

Terras 10.535/2000, pelo Deputado Estadual Roberto Gouveia, que destina recursos do 

Governo do Estado para associações, cooperativas e sindicatos adquirirem terrenos, visando à 

construção de casas populares por mutirão ou autogestão, porém esta lei nunca foi 

implementada (RODRIGUES, 2013).  

 

Breve histórico da FLM: dissidência em prol da luta direta 

A fundação da Frente de Luta por Moradia (FLM) ocorre em 2004, como fruto de uma 

dissidência da UMM, constituindo uma nova entidade “guarda-chuva”, na qual se agregaram 

um conjunto de movimentos de moradia com atuação na área central de São Paulo e também 

alguns de áreas mais periféricas. A parte mais antiga da direção atual da FLM se forma na 

vivência de um contexto histórico e urbano bastante semelhante àquele da formação da 

UMM, ou seja, ainda na década de 1970, sob a ditadura militar, sob influência da Igreja 

Católica progressista, em estreita conexão com a luta sindical, problematizando as questões da 

vida cotidiana da classe trabalhadora, com forte acento urbano, começando na escala do 

bairro. Portanto, fruto do mesmo processo social que também culmina na fundação do PT e 
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da CUT. Entretanto, a história dos movimentos de moradia da área central de São Paulo tem 

particularidades. Estes dirigentes mais antigos da FLM realizam, a partir da década de 1980, 

trabalhos de politização especificamente nos cortiços no bairro da Mooca, onde se 

concentrava à época grande contingente de operários da indústria e também de cortiços, 

muitas vezes os dois ao mesmo tempo. Lá, formaram a Associação dos Trabalhadores da 

Mooca e, posteriormente,  um movimento de caráter local, o Movimento dos Quintais da 

Mooca.  

Então, a partir de 81, com a crise econômica, o pessoal dos cortiços começou 
a sentir a questão da moradia, já não conseguia mais pagar o aluguel. E aí se 
formou o grupo de luta por moradia na Mooca também. Na época, coincidiu 
com a estruturação da moradia em toda a cidade, que na época era 
movimento sem terra. (Manoel Del Rio, Entrevista 2017) 

Progressivamente, este movimento de caráter local articula-se e amplia-se para outros 

bairros: Belém, Brás, Ipiranga, Luz, Mooca, Tatuapé, Vila Formosa, processo que culmina na 

fundação da Unificação das Lutas de Cortiços (ULC), em 1991. No fim da década de 1980 e 

início da de 1990, a ULC realiza lutas e conquistas pioneiras na região do Brás 

(desapropriação e intervenção nos Casarões das ruas Madre de Deus e Celso Garcia), 

consolidando paulatinamente um certo reconhecimento da questão dos cortiços como um 

campo específico de lutas e de políticas públicas. 

Em 2004, um conjunto de movimentos8 da Capital e da Região Metropolitana de São 

Paulo até então filiados à ULC – por sua vez filiada à UMM – se desliga da entidade e funda a 

FLM. Esta dissidência acontece em grande medida por divergências relativas a projetos 

políticos, à organização interna dos movimentos, às estratégias de luta e de negociação, às 

relações político-partidárias e também por rixas entre coordenadores. (NEUHOLD, 2009, p. 

45) Para a discussão desta dissertação tem destaque o debate acerca da dimensão tática desta 

dissidência, sintetizada nos trechos: 

Com o passar dos anos, coordenadores dos movimentos de moradia e sem-
teto da área central ligados à União dos Movimentos de Moradia (UMM) 

                                                             
8 Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC), Movimento de Moradia da Região do Centro (MMRC), Movimento des 
Trabalhadores Sem-Teto da Região do Centro (MTSTRC), Fórum de Moradia e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo (FOMMAESP), Fórum dos Mutirões, Associação dos Mutirões, Movimento Terra de Nossa Gente (TNG), 
Movimento Sem-Teto pela Reforma Urbana (MSTRU). Mais tarde, integraram-se à FLM o Movimento de Moradia da 
Zona Norte (MMZN) e o Movimento Centr-Norte. (BOSMANS, BEUKELAER, et al., 2016) 
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começaram a defender que as ocupações fossem realizadas apenas para 
pressionar o poder público, sem se transformarem em habitação provisória. 
Argumentavam que elas reproduziam as precárias condições de 
habitabilidade dos cortiços e desmobilizavam os movimentos. (NEUHOLD, 
2009, p. 89) 

Para a coordenadora do Fórum dos Cortiços, uma das estratégias mais 
eficazes dos governos para enfraquecer os movimentos de moradia foi 
estender as negociações por longos anos e deixar que o seu próprio 
instrumento de pressão – as ocupações – se encarregasse de destruí-los. 
(NEUHOLD, 2009, p. 90) 

Parte dos coordenadores dos movimentos ligados à UMM avaliavam 
também que, ao contrário de meados da década de 1990, quando iniciaram 
as ocupações sistemáticas de imóveis, foram criados e fortalecidos canais de 
negociação com o poder público, existindo, assim, outros meios para 
reivindicar políticas para a população de baixa renda no centro que não as 
ocupações. (NEUHOLD, 2009, p. 90) 

A explicação das coordenadoras do MSTC para a modificação do caráter das 
ocupações era diferente da justificativa dada pelos integrantes da UMM: para 
elas, a mudança de orientação coincidiu com o momento em que lideranças 
dos movimentos de moradia foram trabalhar em gabinetes de parlamentares 
e/ou quando aceitaram cargos no governo. Teriam, assim, perdido a 
autonomia de organizar protestos e de fazer pressão para negociar por meio 
de outros canais. (NEUHOLD, 2009, p. 92) 

A FLM permanece filiada à Central de Movimentos Populares (CMP), via esta 

entidade-mãe, participa da articulação do Fórum Nacional da Reforma Urbana.  

Breve histórico do MTST: surgimento e impulso pelas Jornadas de Junho de 2013 

O breve histórico que segue sistematiza o relato do coordenador estadual do MTST 

Gabriel Simeone, que organiza a trajetória do MTST em alguns períodos: 1997 a 2003; de 2003 

a 2005; de 2005 a 2013; de 2013 até a atualidade. 
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Fase inicial (1997-2003) 

O MTST surge como uma ação deliberada do MST em 1997. No contexto do segundo 

governo FHC, com altas taxas de desemprego e no auge do neoliberalismo, o MST, com 

atuação histórica e consolidada no campo, avalia que o centro de poder do capitalismo 

naquele momento estava nas cidades e, portanto, seria uma resposta importante construir um 

movimento de resistência no espaço urbano. Para isso, foram debatidos dois caminhos: um 

primeiro seria a construção de um movimento em torno do trabalho e outro de um 

movimento de moradia, estruturado a partir de ocupações urbanas. Nessa polêmica, teve 

destaque o papel de Gilmar Mauro, partidário do segundo caminho, que lidera uma 

movimentação neste sentido, posteriormente encampada pela direção do MST. Uma vez 

tirada esta definição, o MST libera militantes seus para construir o MTST na região 

metropolitana de São Paulo e realiza as suas primeiras ocupações.  

Declínio e crise tática (2003-2005) 

Ocupações gigantescas como a Carlos Lamarca, em Osasco, entre as Rodovias Raposo 

Tavares e Castelo Branco; Santo Dias, em São Bernardo, 2003, do lado da Rodovia Anchieta, 

perto da Rodovia dos Imigrantes; Anita Garibaldi, em Guarulhos, entre as Rodovias Dutra e a 

Ayrton Senna. 

Gabriel destaca o clima de esperança por mudanças que era forte entre os movimentos 

populares neste ano de 2003, ainda que as condições de eleição de Lula, sua estratégia de 

governo e as alianças já estivessem dadas.  

Em 2003, como marco importante deste, relata o grande impacto que o gigantesco 

acampamento da Ocupação Santo Dias em terreno da Volkswagen teve na paisagem e na 

imprensa, já que naquele momento, aquela forma de luta na cidade era novidade. Por outro 

lado, não houve diálogo com o governo municipal e o governo federal de Lula manifestou-se 

publicamente contra este tipo de ocupação, “não ajudou em nada e atrapalhou o quanto pôde, 

(...) com o intuito de mostrar-se confiável para a burguesia”. Dessa forma, a ocupação foi 

despejada violentamente sem nenhuma conquista. Nesse mesmo período, a ocupação Anita 

Garibaldi em Guarulhos também se desestrutura, a partir de sérios conflitos com o tráfico de 

drogas, o que força a saída do movimento. Ou seja, as três maiores ocupações sofreram 

derrotas fragorosas, o que impôs ao movimento uma acentuada redução de sua base, caindo 

de cerca de 20 mil pessoas para 700. Em face destes acontecimentos e de uma avaliação por 
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parte da direção do MST de que “o movimento de moradia só cria fato político, não cria 

acúmulo de forças”, este movimento retira formalmente o apoio e seus militantes, o que reduz 

tremendamente o próprio corpo dirigente do MTST. Dos militantes mais conhecidos 

atualmente, o único que viveu esta fase inicial foi o Guilherme Boulos, que entra no MTST em 

2001.  

Recomposição do movimento a partir de nova tática 

Diante da experiência de derrotas, e com a entrada de uma nova leva de militantes, o 

movimento procede uma reavaliação da realidade estrutural do capitalismo contemporâneo e 

da conjuntura, um reconhecimento da condição da classe trabalhadora brasileira, precarizadas 

e instável, que não se organiza no espaço de trabalho por sindicatos. Percebem que esta base 

social nutre uma relação com o território de continuidade, nas precariedades da vida urbana 

cotidiana, e de descontinuidade com o trabalho, pelas relações precarizadas e instáveis de 

trabalho a que esta base social estava submetida. Por outro lado, a relação com o território 

também têm uma dimensão de descontinuidade, haja visto que o trabalhador é jogado de lá 

para cá pelo migrações decorrentes do preço do aluguel. E é nessa continuidade que o 

movimento passa a atuar com mais intensidade. Dessa forma, a tática da ocupação se modifica 

e passa a ser encarada de outra maneira, não visando maia a permanência no terreno. A força 

política do movimento não está na permanência no terreno e sim na permanência na 

organização, sendo o despejo visto não como derrota na luta, mas como parte do processo. A 

relação com a base e os processos de luta continuam depois do despejo. Esta mudança na 

forma organizativa se inicia na Ocupação Chico Mendes.  

O impulso das Jornadas de Junho de 2013 

As Jornadas de Junho de 2013 afetam de maneira significativa a luta do MTST. As 

manifestações promovem um alargamento do imaginário político, rompendo com um certo 

consenso em torno do PT e sua estratégia política. Gabriel sintetiza esta estratégia: “(...) 

ganhar as eleições, através disso construir políticas públicas, organizar os movimentos sociais 

em conselhos e assim (...) [ir] melhorando paulatinamente as condições de vida da classe 

trabalhadora”. A perspectiva de questionar e vencer o governo através da luta nas ruas é 

retomada. Da mesma maneira, a perspectiva por parte do Estado de ser vencido pelas ruas 

também modifica a relação com o movimento. Por um lado, os governos cederam muito mais, 
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em esfera municipal, estadual e federal. Por outro, o preço desta concessão tornou-se maior: 

para haver um reconhecimento da mobilização, passa a ser necessário organizar mais pessoas, 

das centenas para as dezenas de milhares, o que obriga o MTST a crescer. Mas a visibilidade e 

o reconhecimento que o movimento ganha neste processo favorece este crescimento. É neste 

momento, que diversas ocupações sem vínculo com o MTST procuram-no “pedindo para por 

a bandeira do movimento”, para que este encampe sua luta, tendo se organizado a partir dos 

mesmos princípios (não cobrar dinheiro, não se comprometer com políticos, não se envolver 

com o tráfico, ter uma organização coletiva). Nesse processo de crescimento numérico e de 

fortalecimento político, o movimento faz diversas novas ocupações, entre as quais se destaca a 

Ocupação Vila Nova Palestina, ainda em 2013, com cerca de 8 mil pessoas e os atos públicos, 

que em 2013 juntavam 2 a 3 mil pessoas, em 2015 juntaram cerca de 20 mil pessoas. Nas 

eleições de 2014, diante do cenário de disputa política acirrada, o MTST declara apoio à 

candidata Dilma Rousseff. 

Campo de relações políticas 

No que se refere ao campo de relações e referências políticas, o MTST em sua 

trajetória transita por alguns posicionamentos distintos. Entre 1997 e 2003, este movimento 

fez parte claramente do chamado campo democrático-popular de movimentos sociais, das 

organizações próximas à CUT, à CMP, à Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS), ao PT. 

Com o processo de declínio vivido pelo movimento a partir de 2003, o MTST rompe com este 

campo. Daí até 2009, o movimento experimenta um período de isolamento, sendo 

considerado radical pelo PT e governista pelo PSTU, com pouco reconhecimento e apoio 

social. Em 2010, o MTST se aproxima do PSTU, em torno de um projeto comum de 

construção de uma nova organização de esquerda, a Central Sindical e Popular CONLUTAS, 

relação que se rompe em 2012, por desavenças com aquele partido. A partir de 2013, com a 

ascensão do que Gabriel considera uma nova direita, outro produto das Jornadas de Junho, o 

MTST se reposiciona no campo político. Restabelece o diálogo com setores das esquerdas já 

consolidadas, com o PSOL, PSTU, PCB e também com setores do PT, tentando incidir nos 

dois campos, visando construir um novo campo, que, ao mesmo tempo que não nega os 

avanços dos governos petistas, afirma que estes governos abriram mão de fazer uma disputa 

de forças na sociedade e assume esta tarefa. Nesse sentido, o MTST vai construir a Frente 

Povo Sem Medo.  
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3. Contexto socioeconômico e urbano no lulismo e a 

luta dos movimentos de moradia  
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Transformações no Brasil lulista 

O período das gestões de Lula e Dilma Rousseff na presidência da República foram 

marcados por ações ambíguas e contraditórias, ora propondo um horizonte de mudanças em 

relação a alguns problemas sociais históricos do país, ora reproduzindo e até aprofundando 

processos conservadores. O cientista político André Singer analisa que estes não promoveram 

alteração substancial nos pilares fundamentais da política macroeconômica herdada dos 

governos anteriores, de orientação neoliberal: metas de inflação, alto superávit primário, 

câmbio flutuante, com a manutenção ainda de altas taxas de juros, preservando a hegemonia 

do capital financeiro. Acrescenta que foram favorecidos por uma conjuntura econômica 

internacional fortemente aquecida, especialmente no que se refere à crescente demanda 

externa por commodities produzidas no Brasil, que tiveram seus preços elevados e 

constituíram assim base importante de produção da riqueza nacional excedente nesse 

período. Esse cenário específico criou a possibilidade de implementação de algumas políticas 

sociais sem enfrentamento dos interesses dos capitais, contrariando o discurso sustentado 

historicamente pelo Partido dos Trabalhadores. Dessa forma, esteve na agenda prioritária do 

governo, contraditoriamente, manter uma alta remuneração ao capital financeiro9 e, ao 

mesmo tempo, implementar políticas de redução da pobreza extrema, com destaque para o 

combate à miséria10.  

No que diz respeito a essas políticas de redução da pobreza, vale pontuar as medidas 

de valorização do salário mínimo (cerca de 60% de ganho real, de 2003-2012), de transferência 

de renda (Programa Bolsa Família) e de estímulo ao crédito popular; assim como outras mais 

específicas como o programa Luz para Todos e a redução do custo da cesta básica. Singer 

ressalta o efeito que essas ações tiveram de aquecimento do mercado interno, geração de cerca 

de 20 milhões de empregos formais e aumento do consumo.  Com destaque, no segundo 

mandato de Lula, o governo lança ainda o Programa de Aceleração do Crescimento (2007), 

com a previsão de obras de logística, infraestrutura, energia e também na área social, com 

recursos para urbanização de assentamentos precários; e o Programa Minha Casa Minha Vida 
                                                             
9 Segundo reportagem eletrônica do jornal O Globo de fevereiro de 2011, o lucro líquido de uma amostra de 9 grandes 
bancos brasileiros foi 550% maior no período entre 2003 e 2010 que no período entre 1995 e 2002. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/economia/na-era-lula-bancos-tiveram-lucro-recorde-de-199-bilhoes-2818232>, Acesso em: 
20 ago. 2015. 
10 O autor enfatiza que existem diferenças entre as ideias de “pobreza”, “pobreza extrema”, “pobreza absoluta”, 
“miséria” e “indigência”, e que estas têm muitas vezes suas estatísticas misturadas e conclusões deturpadas. No entanto, 
toma como referência para esta análise, a pobreza medida pela renda monetária, critério também adotado pela ONU e 
pelo Governo.  
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(2009) com a tarefa de construir, na sua primeira fase, 1 milhão de unidades habitacionais; na 

segunda, já no primeiro mandato de Dilma Rousseff, mais 2 milhões; e, na terceira fase, mais 3 

milhões de unidades habitacionais11. Com forte caráter anticíclico, os dois programas injetam 

recursos na economia, especialmente no setor da construção civil, e retomam um papel do 

Estado de condução e fomento do desenvolvimento econômico. Vale destacar que a iniciativa 

destes dois programas veio ao encontro das lutas do campo da Reforma Urbana, já que, depois 

de mais de 20 anos sem investimento em habitação, o Governo possibilitou o acesso à 

moradia com níveis inéditos de subsídio à população de baixa renda12, bem como reconhece 

como prioridade e aporta recursos em projetos de urbanização de assentamentos precários. 

Se é verdade que essas medidas provocaram mudanças significativas na vida de grande 

parcela da população brasileira, incluindo no mercado de consumo pessoas antes alijadas dos 

circuitos econômicos principais, é preciso ponderar, por outro lado, o alcance que essas 

políticas tiveram, no que se refere ao passivo social histórico no Brasil. Segundo Singer, 

“enquanto a taxa de pobreza absoluta, medida pelo IPEA, teve uma redução de 36% entre 

2003 e 2008, o índice de Gini [que mede a desigualdade de renda de um país] se altera de 0,58 

para 0,55, numa queda de apenas 5% no mesmo período”. (SINGER, 2012, p. 139). Para além 

disso, conforme aponta o economista Marcio Pochmann, 95% dos empregos gerados na 

década de 2000 ofereceram remunerações de até 1,5 salário mínimo, ou seja, concentram-se 

na base da pirâmide social. O perfil das ocupações concentra-se em grande medida em postos 

de baixa qualificação, que puderam ser facilmente absorvidos num contexto de aquecimento 

econômico, mas que guardam fragilidades importantes especialmente no que se refere à alta 

rotatividade e à alta incidência de terceirizações. Estes dados desconstroem uma ideia já 

transformada em senso comum, difundida tanto pelos meios de comunicação como pelo 

próprio Governo, de que o país teria uma nova classe média. Este autor afirma que o processo 

inaugurado com as políticas sociais deste período engendra na verdade um alargamento da 

classe trabalhadora, de “salários de base”. (POCHMANN, 2012)  

Politicamente, o PT vinha seguindo já há alguns anos uma tendência de abertura para 

composição de um arco amplo de alianças, a fim de conseguir vencer as eleições (SECCO, 

2011; HUNTER, 2011; SINGER, 2012), inclusive com partidos historicamente rivais. Dessa 

                                                             
11 MACEDO, Danilo. Fase 3 do Minha Casa, Minha Vida terá mais uma faixa de financiamento. EBC. Brasília, 16 mar. 
2015. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-03/fase-tres-do-minha-casa-minha-
vida-vai-ter-mais-uma-faixa-de>. Acesso em: 02 abr. 2015.   
12 Embora a produção habitacional para a faixa de 0 a 3 salários mínimos tenha sido menor que aquela para as faixas 
superiores, destoando da proporção do déficit habitacional, que se concentra cerca de 85% na faixa mais pobre. 
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maneira, o governo se inicia já com um compromisso assumido a priori com a coalizão que o 

elegeu de não promover rupturas com a ordem estabelecida. Assim, no processo de 

concertação política arbitrado por ele, alguns espaços foram dados à disputa, outros foram 

resguardados sob a sombra das contradições fundamentais e históricas que regem a sociedade 

brasileira. E no âmbito da produção do espaço urbano não foi diferente, pois embora tenham 

sido retomados os investimentos na habitação e saneamento, a sua base fundiária permaneceu 

intocada. Dessa forma, tendo como marca central essa atuação como “árbitro de classes”, o 

governo federal acabou definindo de certa maneira um limite para a ação dos movimentos de 

moradia mais alinhados com o PT.  

Em síntese, o governo Lula conformou um projeto de desenvolvimento nacional, com 

uma perspectiva de um “reformismo fraco”, forjado a partir da construção de um ambiente de 

conciliação social, de caráter estruturalmente conservador. A partir desta lógica, implementa 

programas sociais aparentemente duais13, mas que, segundo a socióloga Cibele Rizek, operam 

mais como: 

(...) combinações que desenham formas de consenso e acabam por se 
constituir quase como ‘modo de regulação’ de conflitos dentro de um quadro 
de formas de dominação redesenhadas. (RIZEK, SANTO AMORE e 
CAMARGO, 2014, p. 534) 

  Este modelo, que Singer chama de “lulista”, lhe rendeu uma popularidade ampla na 

sociedade, que possibilitou sua reeleição em 2006 e a eleição e reeleição de sua sucessora 

Dilma Rousseff em 2010 e 2014. (SINGER, 2012) 

A política urbana nos governos federais do PT 

A ascensão do PT ao governo federal em 2003, notadamente um partido cuja trajetória 

se constitui em estreita ligação com o campo de agentes da Reforma Urbana, pareceu abrir 

uma janela, uma possibilidade de maior influência na orientação e desenho de uma nova 

política de desenvolvimento urbano para o país. A criação do Ministério das Cidades em 2003, 

em si um produto do acúmulo e construção política deste movimento (MARICATO, 2011), 

                                                             
13	  Os autores discutem como esta mesma lógica pode ser observada em outras áreas no âmbito das políticas sociais do 
lulismo. Exemplifica com os pares: PRONAF versus o incentivo ao agronegócio; expansão das universidades públicas 
federais versus o PROUNI; a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária versus os incentivos à produtividade 
do trabalho resultando em aumento de acidentes e mortes no trabalho.  
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representou uma inovação na forma de compreender o desenvolvimento urbano, que passava 

a ser tratado de maneira mais holística, potencializando o acúmulo de experiências inovadoras 

implementadas nas gestões municipais chamadas “democrático-populares” em diversas 

cidades do país. 

 
Fig.  1. Favela Quilombo, Santo André. Urbanização de 
assentamento precário com mutirão, 1992 

 

 
Fig.  2. Núcleo Sacadura Cabral, Santo 
André. Autoconstrução assistida, 
1999 

 
 

 
Fig.  3. Ed. São João, 
Centro de São Paulo. 
Prog. Mun. de 
Locação Social, 2004 

 
O Ministério foi constituído como espaço de formulação e implementação da política, 

que se propunha a articular as diversas áreas temáticas que a compõem, assumindo um papel 

compatível com a complexidade do problema, assim como com a heterogeneidade dos 

municípios brasileiros (RIBEIRO, 2010). Entre as frentes de atuação do Ministério, 

destacaram-se o grande esforço de produção do Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), 

assim como de implantação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), 

compondo um ferramental em escala nacional de planejamento, financiamento e gestão das 

cidades. Para além disso, a questão da gestão democrática, outra bandeira histórica da 

Reforma Urbana, foi incorporada à criação do órgão de maneira estruturante. A participação 

social foi compreendida como maneira de pautar a formulação da política urbana, buscando 

disseminar uma cultura de espaços públicos de debate e decisão e romper com os processos 

historicamente clientelistas, imediatistas e eleitoreiros de planejamento urbano. Em última 

análise, tratava-se de uma expressão de reforma do Estado, do próprio modo de se fazer a 

política; “(...) conquista de ‘direito a ter direitos’ de parte importante dos brasileiros, inseridos 

de forma precária nas cidades e na política urbana”. (ROLNIK, 2009, p. 36-37) Ademais, a 

disputa pelo fundo público num ambiente mais permeável à participação popular indicava 
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uma oportunidade de mudanças reais, sobretudo num momento de retomada do 

investimento estatal em habitação e saneamento. Imbuídos desse espírito é que foram 

instituídas as Conferências das Cidades (2003, 2005, 2007, 2010, 2013), o Conselho Nacional 

das Cidades (2004), bem como a Campanha pelos Planos Diretores Participativos (2006). 

Outra batalha importante do campo da Reforma Urbana, sobretudo dos seus 

segmentos de movimentos de moradia, foi a construção dos programas habitacionais 

autogestionários em escala nacional (RIZEK, SANTO AMORE e CAMARGO, 2014). 

Valendo-se de uma expertise técnica e política acumulada em diversas experiências de 

produção habitacional alternativa em escala municipal, como ensaios de construção da cidade 

com mais autonomia em relação aos ditames dos mercados da construção, foram então 

desenhados e implementados os programas Crédito Solidário (2004) e o Minha Casa, Minha 

Vida na modalidade “Entidades” (2009).  

 
Fig.  4. Jd. São Francisco, São Paulo. Arq. Demetre 
Anastassakis, 1990 

 

 
Fig.  5. Conj. Brasilândia 13 - Vila Albertina 
(UMM). Ambiente Arquitetura, 1996-1998 

 

 
Fig.  6. Mutirão Paulo Freire (Leste 1 - UMM). Usina 
CTAH, 1999-2010 

 

 
Fig.  7. Pq. Estela, Guarulhos (MNLM). Peabiru 
TCA, 2006-2012 
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Embora tenham representado somas não muito expressivas de investimento público e, 

no caso do MCMV-E, uma fatia mínima do total dos recursos aportados no programa14, 

contaram com o protagonismo dos movimentos nacionais15 de moradia no desenho desses 

programas, tendo chegado a formatos de operação bastante amadurecidos. 

Outras conquistas importantes no campo do desenvolvimento urbano ainda podem 

ser lembradas como marcos regulatórios na área do saneamento, de resíduos sólidos, de 

regularização fundiária, a constituição do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de 

mobilidade e o Estatuto da Metrópole. 

No entanto, depois de 13 anos de governos do PT e 16 anos de aprovação do Estatuto 

da Cidade no Congresso Nacional, há estudos que apontam limites para o avanço da Reforma 

Urbana a partir do arranjo político-institucional dado.  

Rolnik (2009) salienta a importância de, no âmbito das concessões feitas pelo PT para 

a coalizão política em nome da governabilidade, o Ministério das Cidades ter sido entregue 

em 2005 ao Partido Progressista (PP). Trata-se notadamente de um partido conservador, sem 

nenhum compromisso com os questionamentos e enfrentamentos preconizados pelo campo 

da Reforma Urbana e que, além disso, passa a sabotar a visão holística do desenvolvimento 

urbano apregoada pelo Movimento. Assim, retoma, não por acaso, uma prática setorializada e 

excessivamente burocratizada, e com isso, os expedientes clientelistas da “velha política”. 

Além disso, a autora diagnostica uma falta de autonomia de grande parte dos municípios 

brasileiros em relação a repasses orçamentários discricionários das outras esferas de governo, 

o que acaba empurrando-os também para estas práticas conservadoras. A arquiteta evidencia 

que, em 2006, 50% do orçamento aprovado (e 80% do executado) do Ministério estava 

comprometido com emendas parlamentares, ou seja, procedimentos de intervenção urbana 

que passam ao largo dos espaços de construção democrática que vinham sendo estimulados 

pelo próprio órgão. Indica, dessa forma, a premência de uma Reforma Política ampla no 

Estado brasileiro, que consiga redefinir em bases mais republicanas e radicalmente 

democráticas os padrões de relações tanto entre a sociedade e as instituições públicas, como 

também entre esferas de governo que se pretendam autônomas.  

                                                             
14 A modalidade Entidades do PMCMV representa cerca de cerca de 2% no total do orçamento previsto do programa.  
15 Os quatro movimentos nacionais de moradia com assento no Conselho Nacional das Cidades são: o Movimento 
Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), a União Nacional por Moradia Popular (UNMP), a Central dos Movimentos 
Populares (CMP) e a Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM).  
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Erminia Maricato, por sua vez, aponta também um limite para a implementação da 

agenda da Reforma Urbana, a partir de uma outra abordagem. Fazendo um balanço desta 

trajetória de lutas, aponta o momento atual como uma situação de impasse, que é explicitado 

quando constata o agravamento do quadro de desigualdade e segregação das grandes cidades 

do país, a despeito das conquistas atingidas (MARICATO, 2011). Retoma a compreensão do 

geógrafo David Harvey a respeito da produção capitalista do ambiente construído, quando 

este define que o poder de apropriação privada da renda da terra – alvo de combate do campo 

da Reforma Urbana – se distribui na sociedade por um critério de classe social e, por isso, a 

diferenciação no espaço urbano não pode ser nem entendida nem enfrentada, sem passar por 

uma disputa dessa natureza (HARVEY, 1982, p. 33; VILLAÇA, 2001). Dessa forma, tendo a 

ação do campo da Reforma Urbana se concentrado excessivamente na esfera institucional, 

como acredita Maricato; ou mesmo quando vai operar programas habitacionais 

autogestionários e acata aos mecanismos de mercado de acesso à terra urbana; este acaba se 

fragmentando ou se desmobilizando e, sobretudo, preterindo o enfrentamento da contradição 

fundamental à qual está sujeito: o caráter especulativo e excludente da propriedade da terra 

que, no âmbito dos municípios não foi enfrentado, com a aplicação dos instrumentos 

preconizados pelo Estatuto da Cidade. Em última análise, afastaram sua prática do tema da 

luta de classes e, nesse sentido, a concepção ampla de Reforma Urbana como “nova ética 

social” (SAULE JÚNIOR, 2010) parece rebaixada.  



Mapa 1. Empreendimentos de MCMV-E (2009-2016) e PCS (2004-2016) na RMSP, 
sobre oferta de empregos

Fonte: OD 2007, MCidades/CEF via Portal da Transparência. Elaboração: Andrea Quintanilha de Castro e Rafael Borges Pereira. 
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As Jornadas de Junho de 2013 

Em meio a este contexto de impasse, um conjunto de acontecimentos surpreende 

o país em junho de 2013 e no período que o sucede e parece poder trazer novos elementos 

para o quadro político nacional. Depois de um intervalo de mais de vinte anos desde o 

último grande episódio, um ciclo de manifestações massivas eclode em dezenas de 

cidades brasileiras, chegando, em seu ápice, a cerca de 140 cidades e mobilizando cerca de 

3 milhões de pessoas (SECCO, 2013). O mote principal que detona os protestos é o 

aumento das tarifas dos transportes públicos, mas rapidamente as reivindicações se 

ampliam e atingem diversas outras pautas, como a qualidade dos serviços urbanos 

(educação, saúde) contraposta aos gastos públicos com as obras para a Copa do Mundo, 

assim como reivindicações dirigidas à corrupção e ao sistema político, entre outras. E, por 

fim, a vitória popular em mais de 100 cidades de 17 estados, com a revogação ou até 

redução nas tarifas dos transportes16.  

A própria narrativa dos acontecimentos suscitou e ainda suscita uma profusão de 

interpretações. Entre estas, destaca-se a do caráter urbano que é subjacente ao conjunto 

de reivindicações. O próprio Movimento Passe Livre, principal impulsionador das 

mobilizações, e também estudiosos das cidades, o afirmam de diferentes maneiras:  

O transporte é entendido então como uma questão transversal a 
diversas outras pautas urbanas. (MOVIMENTO PASSE LIVRE - SÃO 
PAULO, 2013, p. 16) 

(...) no Brasil, é impossível dissociar as principais razões, objetivas e 
subjetivas desses protestos, da condição das cidades. (MARICATO, 
2013, p. 19) 

Nas nossas ruas, o direito à mobilidade se entrelaçou fortemente com 
outras pautas e agendas constitutivas da questão urbana, como o tema 
dos megaeventos e suas lógicas de gentrificação e limpeza social. 
(ROLNIK, 2013, p. 9) 

O que aconteceu [em nossas cidades] (...) nos últimos anos que as 

                                                             
16	  G1 SÃO PAULO. Veja em quais cidades houve redução da tarifa do transporte em 2013. G1, São Paulo, 04 jul. 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/veja-em-quais-cidades-houve-reducao-da-tarifa-do-
transporte-em-2013.html>. Acesso em: 20 abr. 2015. 
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preparou para tornar-se não apenas o cenário como também – e 
sobretudo – o objeto e o alvo das lutas de milhões? (VAINER, 2013, p. 
39) 

Para além disso, chama a atenção também que estas reivindicações tenham sido 

vocalizadas nas ruas por atores sociais diferentes daqueles que construíram 

historicamente o campo da Reforma Urbana e a partir de outras matrizes discursivas. 

No período que sucede estes acontecimentos, há um recrudescimento da rua 

como locus da expressão e ação política da sociedade civil, o que pode ser observado pela 

notoriedade que ganharam nos grandes veículos de comunicação uma série de outras 

manifestações17, devolvendo-lhes a estatura de uma ação política com capacidade de 

impacto real no sistema político institucional. Entre eles, destacam-se a profusão de 

manifestações críticas à Copa das Confederações e à Copa do Mundo; enormes ocupações 

de movimentos de sem-teto em São Paulo (Nova Palestina e Copa do Povo), em Belo 

Horizonte (Isidora); em Fortaleza (Ocupe o Cocó), em Recife (Ocupe Estelita); grandes 

mobilizações em torno da aprovação do Plano Diretor de São Paulo; grandes greves – vale 

dizer, por dentro e por fora dos sindicatos – (garis e professores no Rio de Janeiro; 

motoristas de ônibus, em São Paulo), grandes bloqueios de rodovias; e, por outro lado, 

também uma escalada de truculência da repressão policial a manifestações. Novas 

manifestações em 2015 contra o aumento de tarifas dos transportes, seguidas de uma 

vitória – ainda que parcial – da mobilização popular em São Paulo com a implementação 

da gratuidade nos ônibus para uma parte da população. 

Parece precipitado ainda estabelecer uma relação clara e direta de causalidade 

entre os eventos de 2013 e aqueles que o sucederam, mas alguns analistas observam um 

novo clima político que se instaura a partir deles, a emergência de uma outra estatura 

para a sociedade civil. Alguns setores dela parecem ensaiar outro patamar de interlocução 

com as instituições do Estado; recolocam-se e são reconhecidos em diversas arenas 

políticas no país, a partir de um posicionamento de choque com a institucionalidade, ou, 

no mínimo, de muito menos transigência.  

Independente de qual ação veio primeiro, que movimento influenciou qual, é 

                                                             
17 Conforme afirma o sociólogo Venício de Lima: “Apesar de ‘conectados’ por (...) redes e, portanto, de não se 
informarem, não se divertirem e não se expressarem (prioritariamente) por meio da velha mídia, os jovens que 
detonaram as manifestações ainda dependem dela para alcançar visibilidade pública, isto é, para serem incluídos no 
espaço formador da opinião pública”. Cf. LIMA, 2013, p. 90. 
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plausível indagar se esta confluência de ações contra-hegemônicas, associadas a uma 

subjetividade política renovada, apontam para a construção de uma nova oportunidade 

política, que indaga os caminhos já pavimentados da história brasileira. 

O roteiro previsível do teatro da política brasileira se tornou incerto. 
(SECCO, 2013, p. 78) 

Junho afetou de forma irreversível a gramática da produção de 
consensos, acelerou a reflexão sobre a urgência de uma política mais 
distribuída, alterou a rota segura e impávida da narrativa 
desenvolvimentista do crescimento, produziu doses intensas de 
desenfeitiçamento. (MORAES, GUTIERREZ, et al., 2014, p. 16) 

 

Transformações em São Paulo 

Na Região Metropolitana de São Paulo, o advento das políticas urbanas federais 

constitui um marco fundamental para o crescimento urbano, não por definir uma mudança 

na sua lógica geral vigente, mas por inaugurar uma nova frente de expansão do capital 

imobiliário, ensejada sobretudo pelo MCMV. As medidas de estímulo ao mercado imobiliário 

privado adotadas em 200418 iniciam esse processo de aquecimento, mas o lançamento do 

Programa em 2009 o potencializa decisivamente. Esta nova frente responde por uma parte 

significativa do território metropolitano, imprimindo um padrão de urbanização periférica 

marcado por ocupação extensiva do território de maneira monofuncional sob a “forma-

condomínio” e reforçando a segregação dos pobres em localizações mal servidas por 

infraestruturas e serviços urbanos adequados ao desenvolvimento econômico e humano. 

Ademais, esta produção contribui significativamente para a elevação de preços para compra e 

aluguel de imóveis na região metropolitana (SANTO AMORE, SHIMBO, et al., 2015, p. 419).  

No contexto municipal da Capital, este “momento com políticas habitacionais” 

encontra um quadro de políticas urbanas no nível local pré-existente. O período de estudo 

desta pesquisa atravessa as gestões municipais de Marta Suplicy, Serra, Kassab e Haddad. No 

                                                             
18 Eliminação de gargalos administrativos e institucionais, assim como o forte estímulo ao crédito imobiliário, 
definindo um ambiente mais seguro para o investidor. 
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que se refere ao planejamento urbano formal, cobre a vigência completa do Plano Diretor 

Estratégico de 2002 e a recente aprovação do Plano Diretor Estratégico de 2014.  

A partir de um olhar panorâmico, por um lado, a produção da cidade formal foi 

marcada pela hegemonia da ideologia da cidade-empresa competitiva e produtiva nas gestões 

urbanas (VAINER, 2013). Sobre o Plano Diretor de 2002, Raquel Rolnik comenta: 

O Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo elaborado na 
administração de Marta Suplicy, eleita pelo PT em 2000, incorporou diversos 
instrumentos do Estatuto da Cidade para regularização fundiária, 
reconhecimento da posse e ampliação do acesso à terra urbanizada. Mas o 
mesmo plano também demarcou parte significativa do território municipal 
como área sujeita a operações urbanas consorciadas, em que parcerias 
público-privadas podem promover projetos não submetidos às regras gerais 
de regulação da cidade, desenhados para atrair capitais e investimentos 
privados e, assim, ampliar as fronteiras do complexo imobiliário-financeiro. 
(ROLNIK, 2015, p. 326)  

Com destaque para as áreas de atuação de um setor capitalista avançado, no âmbito de 

Operações Urbanas Consorciadas no município de São Paulo, por meio de sofisticados 

instrumentos jurídico-financeiro-imobiliários, financiando obras faraônicas, como a Ponte 

Estaiada na Avenida Marginal Pinheiros. É neste período ainda que São Paulo sedia uma parte 

dos jogos da Copa do Mundo de 2014, o que também impõe uma série de obras de impacto, 

como o Estádio do Itaquerão. Como produto dessas intervenções, observa-se a esperada 

elevação dos preços imobiliários nas suas imediações, processos de gentrificação, conflitos em 

torno de remoções forçadas, reafirmação e intensificação da segregação urbana.  

Por outro lado, é importante enfatizar que esta tendência vigente na cidade formal e 

mesmo a produção do MCMV para a baixa renda nas periferias da metrópole convivem com 

a verdadeira produção célere e em escala de cidade, que permaneceu ainda sendo a 

autoconstrução precária informal, conforme se verifica no Error! Reference source not 

found. e Error! Reference source not found.. 

A partir de um outro olhar, o cientista social Gabriel Feltran, valendo-se de pesquisa 

etnográfica realizada na periferia sudeste de São Paulo e Santo André durante mais de dez 

anos, delineia um conjunto de mudanças, que se expressam não só territorialmente, mas no 

âmbito da moradia, do trabalho, das relações sociais, das perspectivas de vida, da cultura. 
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Retoma a literatura19 que tratou de dissecar a condição periférica de São Paulo nos anos 1970-

80, destacando alguns de seus aspectos característicos: inserção no contexto do “milagre 

econômico”, do processo de “industrialização com baixos salários”, das grandes levas 

migratórias, da autoconstrução em loteamentos clandestinos desprovidos de infraestrutura; e 

apresenta uma nova realidade periférica, marcada pelo trabalho informal, pelo acesso ao 

consumo e a políticas sociais, bem como pela ascensão de um “mundo do crime”, como 

instância normatizadora da vida social, pela crescente aderência de religiões pentecostais e 

neopentecostais, que desestimulam o associativismo e disseminam uma ética individualista. E 

como perspectiva de projeto político, Feltran distingue: 

Se nos anos 1980 esse conflito pôde ser pautado numa perspectiva de 
‘integração’ das camadas ‘trabalhadoras’, pela aposta na contrapartida social 
do assalariamento, agora trata-se sobretudo de gerenciar as fronteiras entre 
periferias e direito – de modo compartilhado entre Estado, polícias e ‘mundo 
do crime’ – pela ênfase sistemática nas representações da violência urbana. 
(FELTRAN, 2011, p. 347) 

O autor acrescenta que a interlocução dos movimentos sociais com os moradores 

dessa nova periferia também é modificada, pois  

(...) as [suas] narrativas (...), fincadas no esquerdismo militante, na teologia 
da libertação e no sindicato operário vão [lhes] dizer pouco (...). Até porque 
esses atores – os então ‘novos movimentos sociais’ – já haviam sido muito 
bem-sucedidos em seu trânsito ao aparato estatal e já estavam mais distantes 
do trabalho de base nas periferias. (FELTRAN, 2011, p. 360) 

O cientista político Jean Tible, por sua vez, dá relevo para um conjunto de práticas 

políticas urbanas recentes na história de São Paulo e outras cidades brasileiras, que começa a 

incidir sobre o quadro de forças vigente. Trata-se da emergência de novos sujeitos políticos, a 

partir da experiência da nova configuração de classes no país transformado pelo lulismo, em 

processos instituintes em curso (MEDEIROS e TIBLE, 2014). Destaca o surgimento de novas 

práticas associativas expressas numa miríade de coletivos/movimentos de cultura, de 

comunicação, feministas, negros, secundaristas, que fortalecem identidades periféricas e, de 

                                                             
19 O autor aponta como obras emblemáticas fundamentais dessa caracterização o livro Quando novos personagens 
entram em cena, de Eder Sader, 1988; e o texto Movimentos Sociais: em busca de um estatuto político, de Maria Célia 
Paoli (1995). 
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diferentes maneiras e com diversas intensidades, questionam o modus operandi da política 

estabelecida; e também num conjunto de ações públicas que os apresenta à sociedade 

(ocupações das escolas, Marcha do Orgulho Crespo, Primavera Feminista, Marcha das Vadias, 

entre outras) 

(...) Nos parece que as contradições da esquerda no Brasil das últimas 
décadas, assim como a experiência das novas lutas que não se identificam 
mais com antigas cisões e divisões, geraram um ‘novo fôlego’ (...). Este vem 
sendo capaz de conectar pessoas, construir novos laços políticos e produzir 
dinâmicas com menos regras estabelecidas, do ponto de vista das disputas do 
campo da esquerda mais consolidada, ainda que novas disputas e cisões 
estejam constantemente sendo produzidas (MORAES, TARIN, et al., 2015, 
p. 26) 

Não é um fenômeno exclusivo dos espaços periféricos da cidade, compondo também 

com setores médios da sociedade, mas que os atravessa fortemente e progressivamente passa a 

compor arenas de disputa política. Entre estas expressões, tem destaque a série de ocupações 

de escolas públicas que ocorreram na Região Metropolitana de São Paulo, em reação à política 

de corte de investimentos na educação, que o Governo do Estado chamou de 

“Reorganização”.  

Os “secundas” executaram “um dos gestos coletivos mais ousados na história 
recente (…), esse movimento destampou a imaginação política”. Desse 
modo, “já não se tolera o que antes se tolerava, e passa-se a desejar o que 
antes era impensável. Isso significa que a fronteira entre o intolerável e o 
desejável se desloca (...) Esse movimento é uma das chamas de uma espécie 
de revolução simbólica, na qual novas subjetividades ganham força numa 
expansão das possibilidades de vida, das perspectivas de luta, dos horizontes 
existenciais. (TIBLE, 2016) 

Este quadro sintético compõe o campo de ação em que atuam os movimentos de 

moradia em São Paulo, indicando um espaço urbano modificado, uma nova configuração de 

classes sociais e arenas políticas compostas em reorganização.  
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A ação dos movimentos de moradia no contexto lulista 

Seria necessário um mergulho prolongado no cotidiano de cada um dos movimentos 

estudados para, talvez, dar conta de fazer uma descrição mais extensiva de sua atuação: todas 

as frentes de luta, nas diversas escalas (local, estadual e federal), nas diversas modalidades 

(produção habitacional nova, urbanização de favelas, atuação em cortiços, questão do aluguel, 

população em situação de rua), intersecções com outras pautas setoriais (pautas feministas, 

raciais, LGBT, idosos, juventude, etc.); e mesmo conseguir compreender qual o peso relativo 

que cada uma das frentes tem em cada organização, pois naturalmente, há questões, 

estratégias e táticas que têm mais centralidade na agenda de cada movimento, outras são mais 

complementares, menos prioritárias. E essa configuração também não é estática no tempo, se 

modifica em função de diversas variáveis. Mas isso não seria possível no tempo de uma 

dissertação de mestrado e mesmo não se faz necessário para o foco desta pesquisa, que são as 

ações que direta ou indiretamente incidem sobre a disputa por localizações na cidade. Dessa 

forma, a descrição e comentários que seguem passam por este filtro e estão calcados nos 

destaques trazidos pelas próprias entrevistas, pelo material coletado junto aos movimentos 

(que certamente não representam o todo), pela bibliografia especializada, e também pelo meu 

envolvimento como assessor técnico em várias das atividades apresentadas. Portanto, ficam, 

evidentemente, sujeitas a questionamentos e ao debate. 

A partir desse enfoque apontado, para caracterizar a ação de cada um dos movimentos 

selecionados, buscamos identificar em primeiro lugar a leitura da realidade urbana que agrega 

e organiza os movimentos e os questionamentos que os trazem para a luta; além disso, que 

tipo de ações empreendem, a partir de quais repertórios de luta; buscamos ainda mapear o 

campo de relações políticas com outros agentes no qual se inserem; identificar como pensam e 

praticam a interação com a institucionalidade do Estado; e, por último, quais são os 

resultados, em termos de processo e produto, do ponto de vista da disputa concreta por 

localizações urbanas. 

Vale destacar que, do ponto de vista da leitura estrutural da realidade urbana, em 

termos da maneira como a cidade é produzida, os agentes envolvidos e seus interesses e os 

seus meios de ação, existe grande semelhança entre UMM, MTST e FLM. A leitura de 

documentos das três entidades evidencia, com ênfases diferentes, o uso de ideias comuns: a 

contradição entre a cidade como mercadoria versus a cidade para os trabalhadores pobres; 
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precariedade e necessidade habitacionais de proporções muito grandes, constituindo 

problemas nacionais; a necessidade de políticas públicas para provimento de habitação para a 

população mais pobre; o reconhecimento da força da especulação imobiliária e necessidade de 

combatê-la, a segregação urbana como expressão dessa lógica.  

 União dos Movimentos de Moradia de São Paulo – UMM-SP 

Para compreendermos como a UMM problematiza a realidade urbana de São Paulo, 

podemos recorrer a documentos publicados pela organização, por exemplo: 

O processo de urbanização no Brasil, acelerado e caótico, atendeu aos 
interesses do desenvolvimento e da produção capitalistas, em um modelo de 
acumulação desigual, que excluiu sistematicamente a maioria da população 
do acesso a bens, serviços e direitos. (...) A forma como [as cidades 
brasileiras] estão (des)organizadas e (des)ordenadas se converte em meio de 
acumulação de capital. (UNMP, 2006)  

Ademais, a UMM, por meio de sua representação nacional, a UNMP, está 

organicamente articulada no Fórum Nacional da Reforma Urbana20, que problematiza a 

produção da cidade nos seguintes termos: 

Este quadro é fruto de um processo de urbanização intenso, desigual, injusto 
e insustentável, (mais de 80% da população brasileira hoje é urbana) 
ocorrido ao longo dos últimos anos e ainda em curso. Essa urbanização 
serviu e ainda serve às necessidades de uma minoria, enquanto a cidadania é 
negada à maioria da população, prevalecendo a segregação urbana e a 
exclusão sócio-econômica, que atinge principalmente as mulheres, os negros, 
as crianças e os idosos. (FNRU, 2005) 

                                                             
20 Os movimentos de moradia que compõem o Fórum Nacional da Reforma Urbana a UNMP, a CMP, o MNLM, a 
CONAM, o MLB; as demais entidades são: FENAE – Federação Nacional das Associações de Empregados da Caixa 
Econômica, FISENGE – Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenharia, FNA – Federação Nacional dos 
Arquitetos e Urbanistas, AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros, FENEA – Federação Nacional dos Estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, CFESS – 
Conselho Federal de Serviço Social, PÓLIS – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, FASE, 
CENDHEC, Terra de Direitos, IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, MDT/ANTP – 
Associação Nacional de Transportes Públicos, CAAP – Centro de Assessoria à Autogestão Popular, Caritas Brasil, 
CDES – Centro de Direitos Econômicos e Sociais, Cearah Periferia, Fundação Bento Rubião – Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos; Rede Observatório das Metrópoles, Actionaid Brasil, Habitat para a Humanidade, FNeRU – Fórum 
Nordeste de Reforma Urbana, Fórum Sul de Reforma Urbana, FAOC – Fórum Urbano da Amazônia Ocidental. 
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(...) o FNRU atua para modificar o processo de segregação social e espacial 
existente nas cidades brasileiras, a fim de que se tornem mais justas, 
inclusivas e democráticas. Atua pressionando por políticas públicas 
distributivas, visando permitir acesso aos serviços públicos de qualidade a 
toda a população, exigindo que se garanta o cumprimento da função social 
da cidade e da propriedade e se aprimore a democracia, com a criação de 
instâncias de participação e controle social que sejam efetivas. Enquanto uma 
rede de atores sociais, o FNRU, é instrumental na resistência e contestação 
contra as forças dominantes que tem determinado o atual modelo urbano. 
(FNRU, 201721) 

Para a reflexão sobre as formas pelas quais este movimento intervém sobre a realidade, 

vale diferenciar a sua atuação dentro da institucionalidade ou de instâncias de participação 

social, ou seja, circunscrita por regras e limites pré-estabelecidos pelo Estado; e as lutas diretas 

fora da institucionalidade, ou seja, que, de diferentes maneiras, justamente contestam estas 

regras e limites.  

Em nível federal, no que se refere à luta institucional, destacam-se: a incidência no 

Conselho Nacional das Cidades (ConCidades); a incidência sobre o processo de criação dos 

programas autogestionários e sua operação; atuação no Grupo de Trabalho Nacional para 

Programas de Provisão Habitacional, da Superintendência do Patrimônio da União (SPU); a 

atuação na Mesa Permanente de Negociação, na Secretaria Geral da Presidência da República. 

Quanto às lutas diretas, destacam-se a entrega de documentos a autoridades da Caixa 

Econômica Federal e à Presidência da República; a ocupação de órgãos públicos; a realização 

de manifestações públicas e passeatas em Brasília; a ocupação de cargo público de alto escalão 

da CEF, por militante do movimento.  

Já em nível municipal, destacam-se, a incidência sobre o Plano Diretor Estratégico de 

São Paulo 2014, tanto na luta institucional como na direta; a reivindicação por desapropriação 

de terrenos, a incidência sobre o Conselho Municipal de Habitação; manifestações e passeatas; 

ocupações de imóveis (edifícios e terrenos) sozinhos ou em parceria com outros movimentos. 

Conselho Nacional das Cidades (ConCidades):  

A UMM, via União Nacional por Moradia Popular (UNMP), tem representação em 

todas as gestões do ConCidades e atua nas discussões de todas as pautas, mas alguns aspectos 

                                                             
21 <http://forumreformaurbana.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 04 Fev. 2017. 
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tiveram destaque na atuação da UMM, em conjunto com os demais movimentos ali 

representados: 

Até 2005, os movimentos de moradia organizaram muitas caravanas 
nacionais para pressionar o governo federal a implementar uma política 
nacional de habitação. Caravanas, acampamentos, processos incidência junto 
ao Congresso Nacional pela criação do Fundo Nacional de Habitação 
Popular. Essa era nossa única pauta: fundo, fundo, fundo. Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular, tinha colhido mais de 1 milhão de assinaturas. Vale a 
pena resgatar essa luta, mostrar esse processo, muita gente não conhece. 
(Dito Barbosa, Entrevista 2016) 

A patir do Governo Lula, muda a correlação de forças em nível nacional. A 
pauta do Lula é uma pauta mais institucionalizada, leva esses movimentos 
também para um grande processo de institucionalização. Porque eles passam 
a compor o Conselho Nacional das Cidades, ganham uma outra dimensão de 
negociação, de mesas de negociação nacionais. (Dito Barbosa, Entrevista 
2016) 

A União [UMM] sai da pauta de criação do Fundo e vai lutar pela criação de 
um Programa federal de habitação voltado para as cooperativas e 
associações: vai desembocar no Programa Crédito Solidário. (Dito Barbosa, 
Entrevista 2016) 

O centro da tática dos movimentos muda, na minha opinião. (Dito Barbosa, 
Entrevista 2016) 

Nestes trechos transcritos, Dito Barbosa destaca em primeiro lugar as lutas em torno 

do Fundo Nacional de Moradia Popular, que tiveram centralidade durante mais de uma 

década na agenda dos movimentos nacionais representados no ConCidades, atravessando 

inclusive tanto a luta direta, na condição de pauta de inúmeras manifestações; quanto da 

institucional, quando se torna objeto de debate no Conselho das Cidades e de Conferências 

das Cidades. Refere-se ainda ao processo histórico de mobilização popular que impulsiona 

esta pauta, pelo qual foi elaborado o primeiro Projeto de Lei de Iniciativa Popular do Brasil e 

foram coletados 1 milhão de assinaturas. A tramitação deste projeto de lei levaria ainda 13 

anos e só em 2005 foi aprovado no Congresso Nacional o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS), articulado ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS). Com isso, a expectativa era de que todo o investimento em habitação fosse 
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centralizado no FNHIS, que repassaria recursos aos outros entes federativos diretamente 

fundo a fundo, submetendo os critérios para definição dos investimentos  a conselhos locais 

com participação popular e a planos locais. Dessa maneira, o investimento obedeceria a uma 

lógica territorial, definida num fórum democrático permeável à participação da sociedade 

civil, combatendo a prática histórica de investimentos urbanos pulverizados, erráticos e 

clientelistas. Segundo Dito, na evolução desse processo, o “centro da tática” destes 

movimentos vai se deslocando para a elaboração e implementação de um programa nacional 

de habitação para associações e cooperativas por autogestão, mas esta leitura não é consensual 

entre a direção da UMM. Evaniza Rodrigues, por exemplo, tem um outro ponto de vista, 

como se verifica:  

A evidência de que a falta de políticas fundiárias direcionadas à população de 
baixa renda inviabiliza a efetivação de uma política de habitação mais 
abrangente e efetiva, torna a agenda da Reforma Urbana cada vez mais 
presente na pauta dos movimentos de moradia. (Evaniza Rodrigues, 
Entrevista 2016) 

A questão da terra permanece na agenda dos movimentos e a estratégia da 
ocupação de terras e edifícios ociosos, públicos e privados, nunca foi 
abandonada e continua, até os dias de hoje, sendo adotada pela maioria dos 
movimentos por moradia. A partir de 2004, já com a organização do 
movimento em nível nacional, a UNMP passa adotar como estratégia 
realizar ocupações simultâneas em diversos estados, com uma bandeira de 
luta unificada em nível nacional combinada com pautas locais. (Evaniza 
Rodrigues, Entrevista 2016) 

A leitura da Evaniza a respeito da temperatura e da estratégia da ação direta no 

período lulista diverge daquela exposto pelo Dito. Enquanto ela vê continuidade e 

centralidade na pauta do acesso à terra na agenda dos movimentos; e também das ações 

diretas dos movimentos, por fora da institucionalidade, pressionando-a; o Dito vê um 

descenso da luta direta, a partir de um certo momento, em direta proporção à 

institucionalização da ação dos mesmos no ConCidades; e um deslocamento da centralidade 

da pauta para a implementação de um programa nacional de produção habitacional por 

autogestão. 
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Criação e operação de programas autogestionários: 

A UNMP, articulada com os outros movimentos representados no ConCidades, tem 

grande incidência no processo que cria o Programa Crédito Solidário. Concretiza um avanço 

significativo na viabilização de empreendimentos para a camada de renda mais baixa, pois 

este programa se operacionaliza por um financiamento do valor integral do imóvel, sem juros 

e sem entrada, que eram barreiras importantes para os mais pobres nas equações financeiras 

dos programas anteriores. Já no contexto de criação e estruturação do Programa Minha Casa 

Minha Vida, os movimentos de moradia do ConCidades tiveram incidência mais periférica, 

cavando a modalidade Entidades, com participação residual no orçamento geral do programa 

e com regras específicas. Segundo Dito, os movimentos incidem na elaboração da parte de 

regularização fundiária da Lei do MCMV, no âmbito do Conselho.  

Uma vez oficializados os programas, houve grande mobilização da UMM para auxiliar 

as associações filiadas e suas assessorias técnicas na viabilização de empreendimentos de PCS 

e MCMV-E, com uma rotina de reuniões de monitoramento dos projetos, acompanhamento e 

orientações para as dificuldades, articulações de reivindicações com órgãos públicos ou 

mesmo de solicitações de modificações de normativas dos programas. A partir de 2014, o 

movimento realiza ainda, com apoio da Fundação Ford, projeto de formação de lideranças no 

tema da autogestão e da implementação de empreendimentos do MCMV-E.  
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Fig.  8. Atividades de formação promovidas pela UMM 

 

Fig.  9. Atividades de formação promovidas pela UMM 

  

Entre as diversas ações de mobilização, destaca-se, em um dos movimentos que 

compõem a UMM (a Leste I) a iniciativa de organização e formação de um grupo 
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especializado de lideranças para prospecção de terrenos no mercado para o programa. 

Contabilizando as diversas filiadas da UMM, foram contratados 5 empreendimentos de PCS e 

16 de MCMV-E, conforme aponta o Mapa 2, totalizando 6.686 unidades habitacionais22. 

No que se refere à localização geral na mancha urbana, o gráfico a seguir explicita 

como se dá a distribuição. Cabe algumas notas a respeito das categorias adotadas para esta 

análise preliminar. As categorias “Subprefeitura da Sé” e “Centro expandido” são bem 

demarcadas e autoexplicativas. Já a categoria “Franja Urbana” requer um esclarecimento: 

refere-se aos pontos situados na borda da mancha urbana ou em região muito próxima a ela. 

E a categoria “Periferia média” se refere aos pontos situados numa zona intermediária entre as 

demais categorias. Trata-se de uma definição intencionalmente mais vaga e que requer um 

olhar mais preciso através dos Mapas 2, 3 e 4. 

Gráfico 1. Ocupações, reivindicações e empreendimentos UMM - Localização na mancha urbana  

 
Fonte: MCidades/CEF, UMM-SP, Portal FLM, STRAUSS, Luiza, 2013. Elaboração: Rafael Borges Pereira.  
 

 

 No que se refere à localização da oferta de empregos, dos 21 empreendimentos 

conquistados pela UMM no período de estudo, 2 estão localizados em setores com oferta de 

                                                             
22 Os empreendimentos de PCS considerados foram: Sonia Maria, Vale das Flores, Colinas do Oeste, Nossa Senhora 
Aparecida e Vila Patrimonial. Já os de MCMV-E foram: Tania Maria, 5 de Dezembro, Milton Santos, Santa Terezinha 
III, José Camarotto, Martin Luther King/Dorothy Stang/Jerônimo Alves, Cidade Tiradentes I a IV, Ipiranga, Alexius 
Jafet A, B e C, Barra do Jacaré I e II, Dom José I e II, Florestan Fernandes/José Maria Amaral, Santa Sofia II, Maria 
Domitila, Zorilda Maria I e II, Santa Clara. 
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empregos na faixa mais alta (mais de 150 empr./hectare), 2 na antepenúltima faixa (50 a 75 

empr./ha) e os demais estão situados nas duas faixas mais baixas (até 50 empr./ha).  

Os mesmos dois empreendimentos em áreas centrais da cidade estão situados em 

zonas de baixa renda, mas muito próximos de setores com faixas mais altas. Os demais 

empreendimentos estão situados em setores nas duas primeiras faixas (até R$ 1.020), 

eventualmente próximo de setores na quarta faixa (até R$ 1.530), reforçando bolsões de 

pobreza. 

No que se refere ao IPVS, os 2 empreendimentos em áreas centrais estão situados em 

setores de baixa e muito baixa vulnerabilidade e cercados de setores de baixíssima 

vulnerabilidade; 3 estão próximos de setores na faixa muito alta, 14 estão inscritos ou muito 

próximos de setores na faixa alta. Os demais estão situados em áreas em que predominam 

setores nas faixas baixa, baixa e média.  

Vale ressaltar que o padrão de inserção urbana dos empreendimentos da UMM não se 

diferencia significativamente em relação à produção geral do MCMV-E. (RIZEK, SANTO 

AMORE, et al., 2015).  

Reivindicações: Grupo de Trabalho SPU e Editais da COHAB 

A destinação de imóveis públicos da União, empresas e autarquias federais para a 

viabilização de empreendimentos de HIS é uma reivindicação antiga da UNMP, junto com os 

outros movimentos representados no ConCidades. Convergindo com esta reivindicação, o 

Governo Federal institui em 2008 o Grupo de Trabalho Nacional para Programas de Provisão 

Habitacional, locado da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e composto por 

membros do Conselho Nacional das Cidades. Este GT tem a finalidade de levantar, estudar e 

encaminhar a destinação destes imóveis para habitação popular. Em nível estadual, foram 

instituídos GTs complementares a este Nacional, com propósito e composição semelhantes.  

Paralelamente à atuação nos GTs, a UMM participa de ocupações de imóveis da 

União, com o objetivo de denunciar o descumprimento da função social da propriedade de 

edifício públicos que poderiam ser convertidos em habitações populares. Se em muitos casos 

essa ação surte efeito de pressão, segundo Evaniza, em alguns casos mesmo essas ocupações 

deixam de surtir efeito de pressionar o governo: 
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A outra coisa foi a ocupação dos terrenos da SPU ou do INSS, que em um 
primeiro momento deu resultado, mas depois passou a não dar mais 
nenhum resultado. Nos últimos tempos, [o Governo] resolveu deixar. Então, 
tem um prédio ocupado em Manaus há exatamente 1 ano. Aí de vez em 
quando vêm, falam que vão despejar, marcam uma reunião e deixam lá... não 
dá o resultado que a gente esperava ter. (Evaniza Rodrigues, Entrevista 2016) 

O fato de os imóveis serem de propriedade pública, o que supostamente favoreceria o 

processo de destinação, afinal já são públicos, nesses casos em que não há um interesse 

imediato para ele, acaba servindo para o contrário, para enfraquecer a reivindicação. No 

entanto, essa frente de atuação rende poucas conquistas, tendo sido viabilizados em todo o seu 

período de existência apenas 5 imóveis, com 21 em processo de viabilização, segundo dados 

da SPU. 15 deles foram destinado a associações filiadas à UMM. 

A partir de 2003, o governo firma a intenção de destinar os imóveis vazios 
federais para habitação. Em diversas situações públicas, o Presidente Lula 
manifesta essa intenção, inclusive cobrando dos órgãos responsáveis a sua 
efetivação. No entanto, essa proposta demonstra ser muito mais difícil de ser 
viabilizada do que se cogitava à época. A máquina estatal estava montada e 
amparada em uma série de dispositivos legais e infra-legais que, na prática, 
inviabilizavam a destinação de imóveis para finalidades sociais, mas 
privilegiavam o setor econômico. Os mecanismos de aforamento e leilões 
obrigatórios para a destinação de imóveis deixaram sempre de lado 
justamente os mais pobres, sem acesso aos imóveis ou a financiamento para 
obtê-los. (RODRIGUES, 2013, p. 193) 

Outra forma de reivindicação empreendida pela UMM foram os editais da COHAB. A 

gestão de Fernanda Haddad na Prefeitura de São Paulo, em face da dificuldade de viabilização 

de empreendimentos habitacionais MCMV na modalidade FAR e também da meta de 

produção de 55 mil unidades habitacionais assumida em campanha eleitoral, abre uma 

possibilidade de repassar terrenos e imóveis para que as entidades produzam, via MCMV-E. 

Para isso, lança quatro editais de chamamento para seleção de entidades da sociedade civil 

sem fins lucrativos interessadas. Neste processo, a UMM, assim como diversos outros 

movimentos, incide pressionando a Prefeitura pela inclusão de terrenos e imóveis de seu 
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interesse nos editais. Nos 3 editais já homologados pela Prefeitura, as associações filiadas à 

UMM conquistam 20 imóveis23.  

Deste conjunto de 35 imóveis reivindicados, avaliando a oferta de empregos, 4 estão 

em setores na faixa mais alta (mais de 150 empr./ha), 1 na faixa seguinte (100 a 150 empr./ha), 

1 na terceira faixa (75 a 100 empr./ha) e os demais estão nas duas primeiras faixas (até 50 

empr./ha). 

No que se refere à renda, 5 dos imóveis reivindicados estão situados em áreas com 

predominância de setores com renda entre R$ 1.020 e R$ 3.060. Os demais estão em áreas 

predominantemente na terceira faixa (R$ 510 a R$ 1.020), com proximidade de setores da 

faixa seguinte (R$ R$ 1.020 a R$ 1.530). 

Na análise do IPVS, 12 imóveis inseridos no chamado “centro expandido” estão em 

áreas com predominância das faixas de vulnerabilidade baixíssima, muito baixa e baixa; 2 

imóveis na faixa muito alta; os demais em áreas predominantemente na faixa de 

vulnerabilidade alta.  

Observa-se assim que uma parte grande deles tem excelente inserção urbana, estando 

próximos das zonas com concentração de empregos e farta oferta de infraestrutura de 

transportes; e que inaugura um mix de renda, propondo a inserção de habitação para baixa 

renda em áreas de renda mais alta. Outra parte grande têm pior inserção e reforçam bolsões 

de pobreza. 

Interlocução com o Governo Federal fora da institucionalidade de participação 

Desde a saída do Olívio [Dutra], surgiu esse questionamento se o 
interlocutor dos movimentos deveria continuar sendo o Ministério das 
Cidades. Primeiro, porque quem estava assumindo não tinha compromisso 
com a nossa pauta. Segundo que parte das decisões começaram a não ser 
tomadas mais dentro do Ministério [das Cidades]. Com o PAC e o MCMV, 
você vai ter um deslocamento do centro de decisão política das Cidades para 
o Planejamento e para o Comitê do PAC que a Dilma dirigia, na Casa Civil. 
(Evaniza Rodrigues, Entrevista 2016) 

Nesse contexto apontado na fala de Evaniza, a UNMP, junto com os movimentos 

representados no ConCidades constrói outra porta de comunicação e transmissão de 

                                                             
23 Este número diz respeito às entidades que consegui identificar vincula com a UMM, de forma que há 
possibilidade este número ser maior. 
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reivindicações com o Estado, considerando que o Ministério das Cidades já não cumpria esse 

papel com efetividade, constituindo-se como um intermediário indesejado no diálogo com o 

centro de decisões do governo. Dessa forma, a Secretaria Geral da Presidência institui uma 

Mesa Permanente de Negociação com os movimentos de moradia com o objetivo de tratar 

especificamente de algumas pautas, entre os quais, a criminalização dos movimentos sociais, o 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e a destinação dos imóveis pela SPU. Este 

espaço não constitui propriamente uma instância de participação social, representativa, mas 

deve ser considerada uma zona de interface socioestatal (PIRES e VAZ, 2014).  

Reivindicações feitas ao governo federal 

Analisando o conjunto de documentos apresentados ao Governo Federal pela UNMP, 

de reivindicações nas gestões de Lula e Dilma Rousseff, observa-se que a o conteúdo se 

concentra em aspectos do funcionamento interno dos programas habitacionais, com grande 

ênfase para PCS e MCMV, notadamente programas de produção nova. Não são mencionadas 

nos documentos outras soluções habitacionais como melhorias habitacionais, a 

regulamentação do mercado de aluguéis. A destinação de imóveis da União, INSS e RFFSA 

para produção de HIS por autogestão aparece como a principal reivindicação, no que se refere 

à incidência do Estado no acesso à terra urbanizada.  

Nas cartas abertas é possível encontrar um conjunto um pouco mais amplo de pautas, 

incluindo pontualmente a criação de estruturas de mediação de conflitos fundiários em todos 

os níveis de governo, a regularização fundiária para assentamentos precários, e outras como a 

Lei da Mobilidade, aprovação da Políticas de Saneamento e outras pautas setoriais.  

Ocupações 

Quanto às ocupações da UMM, vale esclarecer o propósito que orienta este tipo de 

ação. Por princípio, para este movimento, a ocupação não tem o objetivo de permanecer no 

local (explicar o porquê) e é o último recurso. Tem a perspectiva de pressionar o Estado, por 

meio de denúncia pública do descumprimento da função social da propriedade, com um foco 

preferencial em imóveis públicos. No período de estudo (2003-2016), foram levantadas 13 

ocupações exclusivas da UMM e 11 feitas em parceria com a FLM. Conforme mostra o 

Gráfico 1, todas elas foram realizadas em áreas centrais de São Paulo (circunscrições da 

Subprefeitura da Sé e Centro expandido). 
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No que se refere à localização da oferta de empregos, deste conjunto, todas as 

ocupações estão em regiões situadas nas três maiores faixas (75 a 100, 100 a 150 e mais de 150 

empr./ha). Quanto à renda, todas elas estão situadas em áreas de faixas entre R$ 1.020 e R$ 

3.060, cerca de metade delas bem próximas a áreas nas três faixas maiores (R$ 3.060 a R$ 

4.080, R$ 4.080 a R$ 5.100, mais de R$ 5.100). Por fim, analisando o IPVS, todas as ocupações 

estão situadas nas faixas de baixíssima, muita baixa e baixa vulnerabilidade. Pela amostra 

estudada, é possível notar que para esta forma de ação política do movimento, houve um 

critério territorial, favorecendo melhores localizações. 

Incidência no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014 

Em nível municipal, a UMM, articulada com outros movimentos, organiza mutirão 

com comissões de lideranças de base do movimento para identificar e apresentar terrenos 

para avaliação da equipe técnica da Câmara de Vereadores, para serem incorporados como 

Zonas Especiais de Interesse Social na proposta do Plano Diretor de São Paulo de 2014. Para 

isso, o movimento realiza processo de formação dessas lideranças, com o objetivo de qualificá-

las para essa tarefa, a partir de uma discussão das características e qualidades dos terrenos, dos 

critérios urbanísticos, dos impedimentos legais, etc.  

Dessa forma, a UMM indica cerca de 500 terrenos para serem disputados na 

demarcação das ZEIS, segundo aponta Evaniza. Vale destacar também que, no período de 

tramitação da lei do Plano Diretor no Legislativo, a UMM compõe a articulação de 

movimentos de moradia que acampam em frente à Câmara de Vereadores, embora com uma 

porção minoritária de pessoas.  
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Fig.  10. Manifestação dos movimentos de moradia em frente à Câmara de Vereadores de São Paulo pela Aprovação do 
Plano Diretor Estretágico, 2014 

 

*** 

 

Em suma, pode-se observar, no conjunto de ações da UMM destacado, uma forte 

ênfase na produção habitacional nova, na operação dos programas autogestionários, em 

detrimento de lutas em prol de outras soluções habitacionais possíveis, em face da ampla 

diversidade e complexidade de problemas habitacionais que as cidades têm (melhorias 

habitacionais, locação social, políticas de controle do mercado de aluguéis, mesmo a 

urbanização de favelas, etc.). Nota-se uma interlocução intensa com a CAIXA, transmitindo – 

com êxito – reivindicações de caráter operativo, modificações nas normativas dos programas. 

A orientação mais geral dos programas, seus pressupostos, são pouco questionados. O que 

aparece mais claramente como disputa por localização, se dá no âmbito do GT de Terras da 

SPU e na Mesa Permanente de Negociação no âmbito da Secretaria Geral da Presidência da 

República em torno de alguns terrenos bem inseridos, articuladamente com ocupações de 
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alguns imóveis públicos como forma complementar de pressão, embora as entrevistas mesmo 

indiquem o avanço insuficiente deste espaço; e no âmbito municipal, pode-se encontrar 

disputa por localização na incidência sobre os editais da COHAB para distribuição de terrenos 

para a produção de MCMV-E, nos quais foram conquistados alguns terrenos e imóveis com 

excelente inserção urbana. Apesar disso, a grande maioria da produção habitacional 

conquistada via programas, o acesso à terra urbana é feito via mercado, evitando a disputa por 

localização. Ademais, é muito notável o acúmulo de experiência na produção habitacional 

concreta conquistada pelas associações filiadas à UMM. Se comparada à produção geral do 

MCMV, a produção da modalidade Entidades é residual; ao compararmos, dentro deste 

universo menor, a produção das diversas entidades, as associações das UMM têm grande 

destaque. O movimento realiza com intensidade processos de formação de sua base, de forma 

estruturada e capilarizada, fortalecendo um corpo de novas lideranças, embora se note um 

grande acento nestes processos do tema da preparação para a autogestão e operação dos 

programas federais autogestionários, em detrimento de outros temas que compõem a 

problemática habitacional e a luta social, sobretudo à luz do momento político que o país 

viveu nesse período, suas contradições, seus limites.  



Mapa 2. Reivindicações, ocupações e empreendimentos UMM na RMSP, 
sobre oferta de empregos 

Fonte: OD 2007, MCidades/CEF, UMM-SP, Portal FLM, STRAUSS, Luiza, 2013. Elaboração: Daniela Julião e Filipe Barreto. 



Mapa 3. Reivindicações, ocupações e empreendimentos UMM na RMSP, sobre renda 

Fonte: Censo 2010 IBGE, MCidades/CEF; UMM-SP, Portal FLM, STRAUSS, Luiza, 2013. Elaboração: Daniela Julião e Filipe Barreto. 



Mapa 4. Reivindicações, ocupações e empreendimentos UMM na RMSP, sobre IPVS 2010

Fonte: SEADE, MCidades/CEF, UMM-SP, Portal FLM, STRAUSS, Luiza, 2013. Elaboração: Daniela Julião e Filipe Barreto. 
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Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST 

Para analisarmos a maneira como o MTST problematiza a questão da moradia, 

recorremos a alguns documentos escritos e publicados, como os livros “Por que ocupamos?” e 

“De que lado você está?”, ambos escritos por Guilherme Boulos, membro do Coletivo 

Estadual do MTST de São Paulo e também do Coletivo Nacional do movimento. Os livros 

propõem inicialmente um reconhecimento de quem é a base do movimento, quem é a 

população que vive nas periferias da metrópole neste momento histórico. Indicam que ela é 

constituída por trabalhadores informais, precarizados, com vidas fortemente marcadas por 

instabilidades no emprego e também na moradia. Os livros destacam ainda o impacto que a 

elevação extraordinária dos preço dos aluguéis na Região Metropolitana de São Paulo teve na 

vida destas pessoas, impulsionando fortemente a ocorrência de ocupações espontâneas e 

organizadas de imóveis e terrenos vazios, em face da ausência de alternativas habitacionais no 

mercado formal e via produção pública. No que se refere à produção da moradia digna 

especificamente, alguns trechos destes livros trazem elementos importantes para essa reflexão: 

(...) não basta simplesmente construir conjuntos habitacionais. (...) Enquanto 
não se combater a especulação imobiliária, que faz valorizar artificialmente o 
preço dos terrenos e, assim, joga os mais pobres para mais longe, e se 
garantir outras condições básicas de vida (infraestrutura, serviços, lazer, etc.) 
não se pode falar em moradia digna. (BOULOS, 2012, p. 23) 

(...) não há solução possível ao problema da moradia sem um enfrentamento 
decidido ao capital imobiliário. E temos mil e uma razões para perceber que 
o governo petista não faz nem fará este enfrentamento. (BOULOS, 2012, p. 
99) 

E ainda problematizam o imenso poder econômico das grandes empresas do setor 

imobiliário, alavancadas por uma relação de simbiose com o Estado brasileiro: 

Nunca antes neste país o capital imobiliário ganhou tanto em tão pouco 
tempo. A partir de linhas de crédito bilionárias, especialmente do BNDES, e 
de investimento direto de fundo público, via PAC e Minha Casa, Minha 
Vida, o governo tornou o setor da construção um dos pilares mais 
importantes do capitalismo brasileiro. As ‘Quatro irmãs’ (Camargo Correa, 
Odebrecht, OAS e a Andrade Gutierrez) tiveram seu raio de ação 
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internacionalizado para a América Latina e África, com um ‘empurrãozinho’ 
do BNDES e da política externa lulista. Além disso, tornaram-se verdadeiros 
trustes da economia nacional, estimuladas pelo governo a atuarem em outros 
setores capitalistas. (BOULOS, 2012, p. 97) 

Estes trechos expressam um alinhamento com uma leitura da produção capitalista do 

espaço urbano que reconhece no conflito de classes em torno do uso da terra urbana ou da sua 

mercantilização – o chamado “nó da terra” (MARICATO, 2011) – o cerne da luta pela 

Reforma Urbana, pelo direito à cidade e à moradia digna. 

Ocupações e empreendimentos 

Tendo como pano de fundo esta leitura sobre a realidade, o MTST apresenta como 

eixo principal de atuação a organização de ocupações de terrenos vazios, que centralizam a 

realização de uma série de lutas com o objetivo de reivindicar ao Estado solução habitacional 

para as famílias que compõem a sua base e também outras lutas como os trancaços de vias 

contra o golpe de Estado e também as passeatas contra o aumento da passagem de ônibus em 

Itaquera e Capão Redondo, São Paulo, ambas em 2016.  

 

 

Fig.  11. Manifestação contra o aumento da tarifa dos 
ônibus, Av. Carlos Caldeira Filho, Capão Redondo 

 

 

Fig.  12. Trancaço da Estrada do Campo Limpo contra o 
golpe, 28 abr. 2016 
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E para iniciar um debate a respeito desta tática da ocupação e do papel que ela 

desempenha na luta pela Reforma Urbana, faz-se necessário entender melhor seu 

funcionamento para o MTST: a ocupação de terrenos é o que funda e organiza a ação do 

movimento, este passa a existir a partir da ocupação. E ela se estrutura, nas palavras do 

entrevistado Gabriel Simeone, da seguinte maneira: “ocupa, enche o terreno, parcela o terreno 

em vários grupos, cada grupo é uma organização particular com uma coordenação de base 

horizontal, faz um processo de formação política intenso [dessas lideranças]”. Do ponto de 

vista espacial, a ocupação é constituída por grande áreas para instalação dos barracos de cada 

família organizados em subgrupos, cada qual com cozinhas coletivas; e espaços de convívio, 

reuniões, festas e assembleias. Esta ação, no entanto, não visa consolidar as famílias envolvidas 

no próprio terreno, o que significa que os barracos construídos são de caráter provisório. 

Nesse sentido, o movimento propõe que a ocupação seja um instrumento de massificação da 

luta, de promoção de experiências coletivas, associativas e organizativas dos acampados.  

As nossas ocupações são instrumentos de mobilização, é um momento da 
luta. A ocupação não é para ficar. No nosso discurso está sempre presente 
que o despejo vai vir. (Natália Szermeta, Entrevista 2016) 

Em geral, nas nossas ocupações, as famílias não moram ali. Elas não saem do 
aluguel. É uma passagem. Vão para a reunião, para a Assembleia, mas 
continuam vivendo em suas casas de aluguel. (Natália Szermeta, Entrevista 
2016) 

Então, do ponto de vista mais geral e estratégico, visa conformar massas organizadas 

para fortalecer e legitimar os enfrentamentos conferindo progressivamente ao movimento 

reconhecimento público e um status de agente incontornável na cena política. Portanto, a 

finalidade última das ocupações é pressionar os proprietários a venderem seus imóveis 

ocupados ou pressionar as Prefeituras para fazerem desapropriações, para que providenciem 

outro terreno viável, ou ainda outra solução habitacional. E a finalidade meio é politizar os 

entraves ao atendimento, promovendo experiências potentes de enfrentamentos com o 

Estado. Uma vez que o processo de reintegração de posse aconteça e as famílias acampadas 

tenham que desfazer a ocupação, as famílias são agrupadas em “núcleos”, por um critério de 

proximidade das habitações e continuam se encontrando e participando de lutas específicas 

de sua ocupação e gerais do movimento; e continuam se identificando pelas ocupações que 
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originaram os grupos. A perspectiva de sucesso da luta se dá no atendimento em programa 

habitacional.  

Dessa forma, a localização da ocupação em si não importa tanto para uma discussão 

sobre a disputa concreta do território empreendida pelo movimento. Para tanto, é mais 

importante avaliar qualitativamente a localização das moradias conquistadas a partir da luta e 

buscar compreender como esse critério se insere ou não nas reivindicações, nos processos de 

negociação e nas conquistas.  

Ainda assim, valem antes algumas notas a respeito da localização das ocupações. Na 

fala das lideranças entrevistadas, fica explícito que existe um critério territorial para essa 

escolha, notadamente a proximidade de favelas, ou seja, de polos de demanda latente e 

massiva por habitação. Este aspecto tem particular importância porque há um entendimento 

da direção de que o elemento que fortalece e legitima historicamente o MTST é a visibilização 

para a sociedade da capacidade de mobilizar um grande número de pessoas em ações massivas 

de rua: protestos, marchas, ocupações de terrenos, ocupações de órgãos públicos, ocupações 

de incorporadoras.  

Cada vez mais tem-se consolidado um entendimento, que vem sendo 
confirmado pela prática, de que o poder de pressão é o que nos dá garantia 
de alguma vitória. As ocupações são para nós processos de acúmulo de força. 
(Natália Szermeta, Entrevista 2016) 

Além disso, a proximidade de rodovias se mostra outro aspecto importante na escolha 

da localização das ocupações e está ligada ao repertório de travamento de vias, que tem 

causado grande repercussão nos meios de comunicação, pela perturbação que causa à 

circulação de pessoas e mercadorias na escala da metrópole.  

Os travamentos de pista são parte de uma estratégia política do movimento. 
A gente se baseia muito na ação dos piqueteros24 (Argentina). A grande 
maioria da base do movimento não participa do sistema produtivo, são 
trabalhadores informais, precarizados. Então a forma que o movimento tem 
a contribuir para grandes insurreições que possam haver é o travamento da 
circulação da mercadoria, de travamento das cidades. São formas de ação 
direta que costumam ser mais simbólicas, pois não necessariamente te dão 

                                                             
24 Natália Szermeta faz alusão ao movimento dos piquteros ocorrido na Argentina durante o governo do Presidente 
Fernando de la Rúa (1999-2001), que paralizou o país com manifestações massivas de rua e obstrução de inúmeras 
vias, e que contribuíram fortemente para sua deposição em 2001. 



 73 

uma negociação, dão visibilidade para alguma ação, mas são também 
treinamentos de um processo que é mais estratégico para o movimento, em 
determinado momento. Por exemplo, no contexto das enchentes de 2014, 
que afetaram muito a região do Campo Limpo, Jd. Irene, Pirajussara, houve 
travamentos de rodovias. Quando fomos ver, foram acampados nossos, que 
entenderam que aquela era uma forma de chamar atenção do poder público, 
trazer a imprensa para noticiar o problema, etc. (Natália Szermeta, Entrevista 
2016) 

Ou seja, a presença de qualidades urbanísticas não é critério para escolha da 

localização das ocupações, pelo contrário, a ausência delas é que é critério. Assim, percebe-se 

que há uma estreita relação entre os repertórios de luta, a perspectiva de acúmulo de força 

política do movimento e a localização das ocupações. E há ainda uma avaliação por parte da 

direção de que a luta sendo feita nas áreas com mais precariedades, mais necessidades de 

equipamentos públicos, de infraestrutura de saneamento básico, de transportes, etc., ela tende 

a ser mais mobilizadora, mais massiva. Isto porque teria maior capacidade de agregar no 

próprio espaço de vida cotidiana um grande número de pessoas sujeitas a essas privações, 

evidenciando uma identidade de condição entre elas. Essa compreensão justificaria a escolha 

por centrar a atenção e os esforços do movimento em se aproximar e atuar sobre essas 

realidades, em vez de mobilizar populações sem-teto em áreas centrais.  

Até janeiro de 2017, o MTST viabilizou 3 conjuntos habitacionais pelo MCMV-E na 

Região Metropolitana de São Paulo e 1 empreendimento via Parceria Público-Privada 

promovida pela Prefeitura de São25, para a demanda da única ocupação em área central do 

MTST e com atendimento também em área central, no bairro da Luz26. Esses conjuntos 

totalizam 4.070 unidades habitacionais contratadas, 510 entregues.  

Observando o Mapa 5 e o Gráfico 2, é possível constatar que dos 4 empreendimentos 

conquistados, 3 coincidem com o terreno da ocupação que o origina, apenas 1 em terreno 

diferente. No que se refere à oferta de emprego, dos 4 empreendimentos conquistados pelo 

MTST no período de estudo, 2 estão localizados em áreas com oferta de empregos na faixa 

                                                             
25 Os empreendimentos de MCMV-E foram o João Cândido, em Taboão da Serra; Santo Dias-Pinheirinho, em Santo 
André; Copa do Povo, em São Paulo. Já o empreendimento feito via Parceria Público-privada pela Prefeitura de São 
Paulo foi o São Caetano, que abrigará a demanda da Ocupação Estaiadinha. 
26 Vale ressalvar que, conforme relatado na entrevista da coordenadora Natália Szermeta, a Ocupação Estaiadinha (a 
única em área central do município de São Paulo) não foi realizada diretamente pelo MTST. Um conjunto de 
moradores da antiga Favela do Gato procura o movimento e pede que este encampe e assuma a direção da luta, o que 
de fato acontece por fim. As famílias passam assim a compor a sistemática de encontros e o calendário de lutas do 
MTST.  
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mais baixa (0 a 25 empr./hectare), 1 na faixa seguinte (25 a 50 empr./ha) e 1 na faixa mais alta 

(mais de 150 empr./ha). Já no que se refere à renda, todos os empreendimentos estão em 

setores com predominância das três faixas mais baixas (R$ 0 a R$ 510, R$ 510 a R$ 1.020, R$ 

1.020 a R$ 1.530), sendo que 1 deles está bem próximo de áreas nas faixas de renda mais alta 

(1.530 a 4.080). Avaliando o IPVS, 1 empreendimento se encontra em setor de vulnerabilidade 

muito alta, 1 média e 1 muito baixa. Entende-se portanto que nesta produção habitacional, 

exceto pelo empreendimento São Caetano, feito na região da Luz, fica reforçada a lógica de 

segregação dos pobres em regiões de baixa oferta de emprego, de concentração de população 

de baixa renda e com deficiências no acesso a equipamentos e serviços urbanos.  

Gráfico 2. Ocupações, reivindicações e empreendimentos do MTST - Localização na mancha urbana 

 
Fonte: MCidades/CEF, MTST. Elaboração: Rafael Borges Pereira.  
 

Esta avaliação nos permite inferir que no processo de negociação: ou o movimento não 

entra no mérito da localização do terreno selecionado para o atendimento habitacional, 

considerando que ele em si já configura vitória na luta; ou que o movimento privilegia nas 

negociações terrenos mais periféricos intencionalmente, a fim de reunir o que considera 

condições fundamentais para construção de processos de grandes lutas coletivas (presença de 

precariedades urbanas compartilhadas; presença de grande número de pessoas). A seguir, 

trecho que parece corroborar essa hipótese: 

Esta é a razão principal que explica o fato do MTST optar – contrariamente à 
maioria dos movimentos de moradia – por fazer suas ocupações na periferia 
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e não em imóveis ociosos das regiões centrais. É fato que no centro das 
cidades a ocupação questiona o capital imobiliário e a lógica de segregação, 
mas fica ilhada, não constrói referência para além da própria ocupação. A 
ocupação periférica, neste formato, não é apenas uma forma de luta por 
moradia e de denúncia à lógica de segregação. É fundamentalmente um polo 
irradiador de referência de organização de luta. A maior expressão disso é o 
fato de, após os despejos, a base social do Movimento permanecer 
organizada e mobilizada em núcleos nos bairros. (BOULOS, 2012, p. 91) 

Porém, nesta discussão sobre atuação no Centro, parece haver uma leitura apressada 

do território e dos conflitos, para talvez justificar a prática do movimento: o que se entende 

por Centro? Nas falas de alguns entrevistados do MTST, aparece uma crítica em relação ao 

que consideram ser a visão insuficiente dos movimentos de moradia “mais antigos” sobre a 

Reforma Urbana: que a luta pela democratização do espaço urbano estaria associada a uma 

disputa pelo centro histórico de São Paulo, ou seja, um pequeno núcleo no qual nem mesmo 

caberiam tantos sem-teto que existem hoje em dia. Para esta discussão, cabe trazer alguns 

dados: 

Tabela 3. Domicílios vagos versus Déficit Habitacional na RMSP 

Município Total de domicílios particulares 
não-ocupados vagos (A) 

Déficit Habitacional 
(FJP, 2010) (B) A/B 

Arujá  1.662   2.055  80,9% 
Barueri  4.852   9.156  53,0% 
Biritiba-Mirim  1.116   s/ info  s/ info  
Caieiras  2.153   2.334  92,2% 
Cajamar  1.528   2.224  68,7% 
Carapicuíba  5.880   13.338  44,1% 
Cotia  10.202   6.473  157,6% 
Diadema  6.229   16.789  37,1% 
Embu das Artes  3.392   8.309  40,8% 
Embu Guaçu  812   1.802  45,1% 
Ferraz de Vasconcelos  4.404   4.847  90,9% 
Francisco Morato  2.039   3.524  57,9% 
Franco da Rocha  2.136  s/ info  s/ info  
Guararema  1.078   749  143,9% 
Guarulhos  33.075   45.212  73,2% 
Itapecerica da Serra  2.809   4.354  64,5% 
Itapevi  4.118   5.981  68,9% 
Itaquaquecetuba  6.596   9.214  71,6% 
Jandira  1.863   3.216  57,9% 
Juquitiba  1.541   835  184,6% 
Mairiporã  1.219   2.562  47,6% 



 76 

Mauá  7.157   12.513  57,2% 
Mogi das Cruzes  10.566   10.699  98,8% 
Osasco  10.929   27.767  39,4% 
Pirapora do Bom Jesus  547  s/ info   s/ info  
Poá  1.790   3.384  52,9% 
Ribeirão Pires  1.371  s/ info   s/ info  
Rio Grande da Serra  332  s/ info   s/ info  
Salesópolis  741   450  164,7% 
Santa Isabel  1.963   1.598  122,8% 
Santana de Parnaíba  2.808   2.895  97,0% 
Santo André  21.339   90  23710,0% 
São Bernardo do Campo  17.332   25.755  67,3% 
São Caetano do Sul  6.625   6.126  108,1% 
São Lourenço da Serra  593   s/ info  s/ info  
São Paulo  290.317   411.393  70,6% 
Suzano  6.323   7.438  85,0% 
Taboão da Serra  4.574   8.656  52,8% 
Vargem Grande Paulista  1.291  s/ info   s/ info  
TOTAL RMSP  485.302  793.048  61,2%  

Fonte: Censo 2010 IBGE; Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal no Brasil, 2010. 

 
Se relacionarmos o número de imóveis vagos na Região Metropolitana de São Paulo 

(485,3 mil) com o déficit habitacional (793 mil domicílios), percebe-se que a vacância de 

imóveis é grande (61%) e teria capacidade de abrigar um número importante de sem-teto. Se 

desagregarmos estes grandes números pelos municípios que compõem a RMSP, a situação se 

torna ainda mais eloquente, pois em 27 dos 39 municípios, mais da metade do déficit poderia 

ocupar imóveis vazios. Não se trata, evidentemente, de solução única para o todo da questão 

urbana e habitacional, que é atravessada por uma ampla diversidade e complexidade de 

situações de precariedade. Certamente nem todos estes imóveis indicados nos dados 

apresentados seriam adequados para reformas ou readequações. Uma parte deles também 

deveria também ser desconsiderado para esta finalidade por serem casas de campo. Mas 

seguramente, trata-se de uma estratégia importante para compor um conjunto de ferramentas 

de democratização do acesso à cidade. Por outro lado, pode-se observar que há nesse 

argumento uma redução do que seja a luta pelo centro e da própria Reforma Urbana. Isso 

porque entre os extremos – o Centro histórico de São Paulo e a periferia extrema da 

metrópole, onde o MTST atua predominantemente – existe um universo de realidades 

urbanas consolidadas, subcentros e até mesmo assentamentos precários inseridos em tecido 

urbano consolidado. Isto quer dizer que a luta pelo centro não significa disputa pelo centro 

histórico de São Paulo, mas sim: a luta pelo acesso às qualidades urbanísticas presentes no que 
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abstratamente se chama de “Centro”; a luta pelo acesso às redes de infraestruturas urbanas, 

aos equipamentos públicos que mediam a efetivação de direitos sociais, às áreas comerciais, ao 

emprego próximo de casa; e, é claro, a luta pela própria habitação associada espacialmente a 

estes outros elementos. Estes estão presentes em graus variados pelo tecido urbano da 

metrópole, e essa distribuição não se dá de forma equânime, pelo contrário, se dá de forma 

muito desigual. Isto significa que uma disputa “pelo centro” pode ser uma disputa não pelos 

distritos de Sé e República, mas por todas as regiões mais consolidadas da metrópole, mais 

estruturadas, mais próximas das zonas de concentração de empregos.  

No que tange à afirmação de que os movimentos mais alinhados ao PT concentram 

sua atuação majoritariamente na região central, também cabe questionamento. Seria difícil 

aferir precisamente e comparar o tamanho da base organizada pelos movimentos com atuação 

mais no Centro e mais na Periferia, mesmo porque esses números são muito dinâmicos, 

variam com a conjuntura. Ainda assim, se levarmos em consideração a percepção de Márcia 

Terlizzi, que acompanhou, a partir da administração pública municipal, a interação de 

movimentos sociais com a Prefeitura de São Paulo nos últimos 25 anos, teríamos uma 

indicação contrária, de que numericamente predominam os movimentos de moradia e 

associações comunitárias com atuação em áreas mais periféricas (Márcia Terlizzi, Entrevista 

2017). 

Para além disso, vale considerar também que o advento do Programa MCMV-E tem 

um efeito de confundir essas definições de movimentos da periferia e movimentos do Centro, 

já que, por força de sua lógica dominante de acesso à terra para construção pautada pelo 

mercado, alguns movimentos historicamente constituídos a partir de lutas em áreas mais 

centrais foram viabilizar empreendimentos em áreas periféricas, como é o caso do Fórum dos 

Cortiços, do Movimento de Moradia da Cidade (MMC) e da Unificação das Lutas de Cortiço 

e Moradia (ULCM). Portanto, esta suposta diferença específica entre os movimentos mais 

alinhados ao PT e o MTST se mostra uma falsa questão. Não se trata de escolhas diferentes de 

local de atuação orientadas por compreensões diferentes do sentido da Reforma Urbana. 

Parece antes uma discussão de projetos políticos e de estratégias de ação no contexto lulista.  

Isto posto, podemos voltar à questão que origina este debate, ou seja, por que o MTST 

reivindica o acesso a regiões que são, em grande medida, desprovidas destas qualidades 

urbanísticas que aparecem como prioritárias no seu próprio discurso, assim como no dos 

movimentos de moradia do ConCidades e do Fórum Nacional da Reforma Urbana. A reflexão 
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e análise sobre os movimentos de moradia exigem a atenção para duas dimensões da luta: 

uma primeira é a leitura estrutural da forma como a cidade é produzida, das forças que agem 

sobre ela, dos agentes e seus interesses, dos conflitos no espaço, etc. Esta leitura define vetores, 

interesses e tendências de ação dos agentes. Outra dimensão é a estratégia de intervenção 

sobre esta realidade estrutural, ou seja, um campo de escolhas de ações. Do ponto de vista da 

compreensão estrutural da realidade urbana do movimento, as leituras e as entrevistas com o 

MTST mostram uma radicalidade maior que a dos demais movimentos de moradia, uma 

maior disposição de enfrentamento de interesses dominantes e, por isso, de ruptura com o 

modelo de conciliação lulista. Todavia, quando observamos a disputa concreta empreendida 

nas ações diretas do movimento, o quadro muda um pouco. Vejamos. 

A lógica hegemônica de produção capitalista do espaço urbano é vigente em todo o 

território, tanto nas áreas mais urbanizadas quanto nas menos, o que significa afirmar que 

todos os terrenos, até mesmo aqueles com menos atributos urbanos, têm um proprietário em 

condições de auferir rendas imobiliárias a partir deles e definir por meio do preço o perfil 

socioeconômico de quem pode usufruir deles. Dessa forma, por uma lógica estrita, seria 

possível concluir que qualquer ocupação de propriedade teria a capacidade de questionar esse 

poder do proprietário e a própria segregação urbana; em última análise, com alguma 

mediação, poderia inclusive ser considerada uma disputa com o capital imobiliário. Num 

momento em que houve oferta abundante de crédito e subsídio públicos do MCMV para uma 

produção habitacional sem regulação territorial, até mesmo os terrenos mais periféricos ou 

menos urbanizados passam a interessar incorporadoras e construtoras, o que confunde um 

pouco o real significado de “enfrentamento do capital imobiliário”, pois nesse cenário 

empreender tal enfrentamento não significa disputar boas localizações na cidade. O MTST 

inclusive inova ao adotar como repertório de ação coletiva a ocupação de empresas 

incorporadoras que eram proprietárias de terrenos das ocupações Portal do Povo, Copa do 

Povo e Dandara. Portanto, mais adequado do que indagar se há ou não disputa com o capital 

imobiliário no acesso à terra em cada empreendimento ou terreno conquistado, seria discutir 

a existência de disputa por qualidades objetivas de localização. Nesse sentido, as ocupações 

representam embates com a propriedade privada mais em uma dimensão simbólica do que 

propriamente política. Em última análise, seria possível concluir que as ocupações do MTST 

não constroem a Reforma Urbana em si, mas constroem processos de lutas populares de 

massa, buscando interferir na correlação geral de forças políticas no país, a partir de um lugar 
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de fala autônomo em relação aos governos e às estratégias dos partidos políticos. De um ponto 

de vista macro, buscam produzir ganhos de força para um projeto político de esquerda 

independente da direção do PT, na cena política geral; e de um ponto de vista micro, buscam 

formar lideranças populares, a partir de experiências de reivindicações coletivas; de 

enfrentamentos com os aparelhos do Estado.  Gabriel Simeone afirma que “nosso movimento 

tem que ser capaz de pender a relação de forças a partir da política. E a pior forma de fazer 

isso é se amarrar com os caras27 através da eleição”. (Gabriel Simeone, Entrevista 2015) 

Incidência na elaboração e aprovação do Plano Diretor Estratégico de São Paulo 

Para além das ocupações, vale destacar o papel que o MTST teve no processo de 

elaboração e aprovação do Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014. Segundo Daniela 

Zilio, arquiteta urbanista que trabalhou na equipe técnica que acompanhou todo o processo 

de elaboração do PDE na Câmara dos Vereadores, “o Plano não teria sido aprovado com o 

conteúdo progressista que teve e com a celeridade que teve, não fosse a ação do MTST”. Isso 

porque o movimento lança mão de um repertório de ações capazes de inseri-lo como ator 

político relevante naquela arena, mesmo estando fora da institucionalidade (ou 

principalmente por isso). Em primeiro lugar, dá uma grande demonstração de capacidade de 

mobilização massiva, chegando a levar milhares de manifestantes28 (uma parte deles era ligada 

a outros movimentos também, mas em sua maioria eram organizados pelo MTST) para a 

frente e para dentro do edifício da Câmara em momentos chave de disputa.  

Em diversos momentos, o movimento desafia os limites e controles de acesso impostos 

pela Polícia Militar, ameaçando entrar no edifício e no Plenário. No momento em que o 

projeto de lei vai para votação, as famílias acampam na frente do edifício e lá permanecem 

durante sete dias, até a sua aprovação. Enfim, a presença e a pressão física sobre os vereadores 

instaura um clima de tensão no processo. Uma outra estratégia de ação relatada pela 

entrevistada foi a participação de lideranças do MTST, junto a outras de outros movimentos e 

entidades, na apresentação de áreas para serem demarcadas como Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS). É notável ainda o recurso que estas lideranças utilizam de ameaçar a 

realização da Copa do Mundo com grandes manifestações de rua (visíveis para a imprensa 

                                                             
27 Referindo-se à subordinação de lideranças de movimentos a parlamentares do PT. 
28  15 mil, segundo o MTST; 3 mil, segundo a Polícia Militar. Disponível em: <http://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cerca-de-3-mil-sem-teto-fazem-manifestacao-em-sao-paulo,1514355>. Acesso em: 
13 mar. 2017.  
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internacional), caso as áreas reivindicadas pelo MTST não fossem demarcadas como ZEIS. É 

certo que ao fim do processo nem todas as reivindicações do movimento foram contempladas, 

mas a ação dos movimentos de moradia, com grande destaque para o MTST pareceu tirar a 

institucionalidade de uma certa zona de conforto, apostando no conflito como motor de 

transformação. A entrevistada afirma, em síntese, que “os outros movimentos contribuíram 

mais com o conteúdo e o MTST mais com a pressão”. Esse relato da arquiteta revela, por um 

lado, a adoção de um repertório de confronto com a institucionalidade capaz de garantir a 

conquista de importantes reivindicações, como a demarcação da ZEIS da Ocupação Nova 

Palestina. Mas revela, por outra parte, um certo contrassenso ao justamente utilizar um 

instrumento urbanístico de reserva de localização na cidade para população pobre numa 

localização já extremamente periférica e carente de infraestruturas e serviços urbanos; um 

desencontro entre a estratégia de poder e a disputa pela cidade. 

Editais da COHAB 

Umas das práticas de reivindicação do MTST, no período considerado foi a incidência 

sobre a elaboração dos editais da COHAB. Nesse processo, foram conquistados 2 terrenos.  

Analisando a qualidade da localização destes terrenos pelo indicador da oferta de 

empregos, contata-se que 1 se encontra em setor na segunda faixa mais baixa (25 a 50 

empr./ha) e o outro na faixa seguinte (50 a 75 empr./ha).  No que se refere à renda, ambos 

estão em região com predominância da faixa entre R$ 510 a R$ 1.530, mas bem próximos de 

área de faixas entre R$ 1.530 a R$ 4.080. Já quanto ao IPVS, ambos os terrenos se encontram 

em áreas na faixa de vulnerabilidade baixa, mas bem próximos tanto de áreas com 

vulnerabilidade baixíssima, quanto também alguns pontos de muito alta. 

Finalmente, o MTST não encampa a agenda de participação social nem em nível 

nacional, nem em nível local, não incidindo em conselhos e conferências, embora em algumas 

falas apareça um reconhecimento de alguma importância destas instâncias. 

 



Mapa 5. Reivindicações, ocupações e empreendimentos do MTST na RMSP, 
sobre oferta de empregos 

Fonte: OD 2007, MCidades/CEF, MTST. Elaboração: Daniela Julião e Filipe Barreto. 



Mapa 6. Reivindicações, ocupações e empreendimentos do MTST na RMSP, sobre renda 

Fonte: Censo 2010 IBGE, MCidades/CEF, MTST. Elaboração: Daniela Julião e Filipe Barreto. 



Mapa 7. Reivindicações, ocupações e empreendimentos do MTST na RMSP, sobre IPVS 2010

Fonte: SEADE, MCidades/CEF, MTST. Elaboração: Daniela Julião e Filipe Barreto. 
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Frente de Luta pela Moradia - FLM 

A forma como a FLM problematiza a realidade urbana vai no mesmo sentido dos 

movimentos anteriores, destacando a contradição entre a vacância imobiliária e o tamanho 

das carências de sua base, conforme se observa em transcrição de trecho de carta publicada 

pelo movimento em 2004: 

Somos trabalhadores sem-teto desta grande cidade. Vivemos do fruto do 
nosso trabalho. Entretanto, os miseráveis salários que recebemos e o 
desemprego, que atinge nossos familiares, impedem a nossa sobrevivência. 
Somos colocados todos os dias diante de um dilema: SE PAGAR O 
ALUGUEL, NÃO COME. SE COME, NÃO PAGA O ALUGUEL. Somos 
empurrados diariamente para a rua ou moradias impróprias, insalubres, sem 
ventilação, sem sanitário, sem sol, sem ambiente para nossas crianças 
brincarem e sem espaço para dormir e colocar nossos pertences.  

Enquanto nosso direito à vida está sendo violado, milhares de imóveis 
(prédios e terrenos) estão vazios, abandonados, cheios de insetos, esgoto 
acumulado no subsolo, verdadeiros centros de difusão de doenças e de 
contaminação do meio ambiente, sem função social. (Carta Pública da FLM, 
2004)  

Ocupações de edifícios para ficar 

O significado da tática da ocupação para a FLM já foi abordado no Capítulo 2 e é 

justamente aquilo que funda o movimento, que dá sua identidade, ou seja, a centralidade da 

luta direta no processo de luta social. Discutir a sua localização é cabível, portanto, já que as 

famílias permanecem morando. Observando os Mapas 8, 9 e 10 e também o Gráfico 3, do 

conjunto de ocupações levantadas da FLM (104) no período de estudo desta dissertação, nota-

se uma grande concentração na região da Subprefeitura da Sé (78). Há 4 no centro expandido 

do município (para além das 78 anteriores), 5 em áreas de franja urbana da metrópole, 16 em 

uma periferia média mais consolidada.  
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Fig.  13.  Ocupações da FLM na região central de São Paulo 
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Gráfico 3. Ocupações e reivindicações da FLM - Localização na mancha urbana 

 
 Fonte: Portal FLM, Documentos FLM. Elaboração: Rafael Borges Pereira.  
 

Analisando a localização da oferta de empregos, a quase totalidade das ocupações nas 

circunscrições da “Subprefeitura Sé” está na faixa mais alta (mais de 150 empr./ha) e as demais 

no Centro expandido, nas duas faixas seguintes (75 a 100, 100 a 150 empr./ha). Já as 

ocupações nas áreas de franja urbana e periferia média, estão todas nas três faixas mais baixas 

(até 25, 25 a 50, 50 a 75 empr./ha).  

Quanto à renda, quase todas as ocupações da categoria “Subprefeitura Sé” estão 

situadas em setores nas faixas entre R$ 1.020 a R$ 3.060, mas bem próximas de áreas nas faixas 

mais altas (R$ 3.060 a mais de R$ 5.100), com destaque para um delas realizada no bairro 

paulistano dos Jardins, em meio a uma população de altíssima renda. 18 ocupações estão em 

áreas que alcançam a faixa entre R$ 1.020 a R$ 1.530. As demais ocupações estão em áreas 

predominantemente de faixas de até R$ 1.020.  

Por fim, observando o IPVS, contata-se que a totalidade das ocupações das categorias 

“Subprefeitura Sé” e “Centro Expandido” estão em áreas com predominância de faixas de 

baixa, muito baixa e baixíssima vulnerabilidade. 6 ocupações nas regiões sudoeste e leste de 

São Paulo estão em áreas com intensa mistura de faixas, variando de muito baixa a muito alta. 

2 ocupações estão inseridas em áreas com predominância de faixas de vulnerabilidade alta. As 

demais estão em áreas com faixas que variam de muito baixa a média. 

Portanto, o critério de localização na cidade aparece com destaque na grande maioria 

das ocupações da FLM. 

78 

5 5 

16 
9 

1 3 1 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Subprefeitura Sé Centro expandido Franja urbana Periferia média 

Ocupações Reivindicações 



 87 

Reivindicações: Editais COHAB e produção de documentos 

Tal como a UMM e o MTST, a FLM também incide sobre o processo de elaboração 

dos editais da COHAB, pressionando a Prefeitura a incluir imóveis ocupados pelo movimento 

nas relações de áreas a serem repassadas para entidades da sociedade civil para produção 

habitacional via MCMV-E. A partir destas indicações, as associações filiadas à FLM 

participaram do  processo de concorrência pública e várias delas são selecionadas, 

conquistando o direito à transferência de propriedade de 6 imóveis. 

Outra forma de reivindicação aferida nas práticas da FLM foi a entrega de documentos 

contendo solicitações de desapropriação ou destinação de imóveis privados ou públicos. A 

tática em si tem pouco peso político, por isso, geralmente, está combinada com ocupações, 

mas nem sempre ao mesmo tempo. Todavia, para o interesse desta pesquisa de mapear a 

disputa de localização na ação dos movimentos de moradia, a conquista ou não do imóvel 

não é critério para excluir, portanto contabilizamos estes imóveis como localizações 

reivindicadas ao Estado. Dessa forma, o conjunto de imóveis reivindicados soma 14. 

Nesse universo, analisando a oferta de empregos, 7 imóveis estão em áreas de faixa 

mais alta (mais de 150 empr./ha), 1 na faixa abaixo (100 a 150 empr./ha). Os demais imóveis 

estão em áreas de faixa de até 50 empr./ha. 

Quanto à renda, 7 imóveis estão em áreas com renda entre R$ 1.530 e R$ 3.060, bem 

próximos de áreas com faixas entre R$ 3.060 a mais de R$ 5.100. 1 imóvel na faixa de R$ .020 a 

R$ 1.530 e os demais em áreas de faixas de até R$ 1.020. 

Por fim, pelo IPVS, é possível notar que 8 imóveis estão em áreas com predominância 

de faixas de baixa, muito baixa e baixíssima vulnerabilidade. 3 estão inseridos ou muito 

próximos de faixas de vulnerabilidade alta e as demais estão em áreas com forte mistura de 

faixas, variando de muito baixa a média vulnerabilidade. 

Embate com a Prefeitura de São Paulo em torno do Hotel Cambridge 

Em abril de 2015, o MSTC, movimento filiado à FLM se envolve em uma disputa com 

a Secretaria de Habitação de São Paulo, em torno da destinação do Hotel Cambridge, edifício 

localizado em área central da cidade, ocioso desde 2003 e ocupado pelo movimento desde 

2012. Em 2011, ainda na gestão de Gilberto Kassab e sob pressão popular, o edifício fora 
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desapropriado com recursos do Fundo Municipal de Habitação29 e no Plano Diretor de 2014 

fora gravado como ZEIS, o que garantiria que no mínimo 60% de sua área construída deveria 

ser destinada para famílias com rendimento de até três salários mínimos. Em reunião do 

Conselho Municipal de Habitação (CMH), a COHAB apresenta proposta de realização de 

Parceria Público-Privada para empreendimento habitacional que geraria 121 apartamentos, 

sendo que 48 deles (39,6%) seriam revertidos como contrapartida para a Prefeitura, para 

serem destinados a famílias de seu cadastro com rendimento de até três salários mínimos e as 

outras 73 (60,3%) comercializadas livremente no mercado pela construtora que ganhasse a 

licitação. Ou seja, de início a proposta apresentada pela empresa pública já burlava as 

definições da lei e era apresentada com única proposta técnica e financeiramente possível, 

após “exaustivas tentativas”, em face da conjuntura de escassez de recursos municipais.  

É amplamente reconhecido na gestão pública do território a dificuldade de se 

viabilizar a produção habitacional para a população de baixa renda em áreas centrais, 

sobretudo pelos alto preço da terra. Neste caso em particular, o principal gargalo estava 

superado, já que o imóvel em questão já fazia parte do patrimônio público, fruto de lutas 

anteriores. Ou seja, a localização estava garantida. Considerando o cenário de disponibilidade 

de financiamento para a construção proveniente do MCMV-E naquele momento, a questão 

que incomodou a todos os envolvidos na querela foi: por que não 100% para a baixa renda? 

Nesse processo, a coordenadora Carmen Silva toma a frente de um processo de diálogo em 

reuniões com a COHAB de “esclarecimento da proposta” por fora do espaço do Conselho em 

si. Articula-se com alguns conselheiros do CMH do segmento das assessorias técnicas30, num 

sentido de recusar a solução apresentada e investigar outros caminhos possíveis. Cabe 

destacar que a COHAB, de sua parte, pressionava o movimento, evidenciando todas as 

facilidades e, sobretudo a velocidade de tramitação que a proposta de PPP teria, em 

contraposição a uma outra solução “incerta” e “morosa”. 

Trata-se de um processo de disputa daquela localização do Hotel Cambridge, de uma 

maneira um tanto híbrida: entre a participação institucional, já que as partes envolvidas eram 

representantes do CMH (presidente da COHAB, movimento de moradia e assessorias 

técnicas); e a relação direta com o Estado, por meio de reuniões específicas bilaterais. Vale 

                                                             
29 O recurso do Fundo Municipal de Habitação (FMH) de São Paulo é gerido pelo Conselho Municipal de Habitação 
(CMH), que tem composição tripartite: Um terço movimentos de moradia, um terço sociedade civil e um terço 
governo, tendo por isso, condição favorável à aprovação de pautas do interesse dos movimentos. 
30 O autor participa deste grupo de conselheiros do segmento de assessorias técnicas que acompanha as reuniões.  
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lembrar que, sendo o imóvel em questão de propriedade do FMH, inevitavelmente a sua 

utilização deveria ser aprovada pelo CMH. Assim, seria possível supor que na ocasião, o 

presidente da COHAB abriu-se ao diálogo, subvertendo o canal institucional do Conselho, na 

expectativa de convencer a liderança da ocupação, a principal interessada, quebrar a sua 

resistência e assim enfraquecer uma possível polêmica no pleno do Conselho. Por outro lado, 

pode-se interpretar que o movimento, a partir de suas convicções, aproveitou condição criada 

pela empresa para, junto com as assessorias envolvidas, desconstruir com mais facilidade a 

argumentação técnica da COHAB, e evidenciar que, ao contrário da forma como era 

apresentada, ela não era neutra, estando orientada por um pressuposto de que era papel da 

empresa operar facilitando negócios imobiliários privados.  

Este processo culmina, ao cabo de algumas reuniões e conversas, na desistência da 

COHAB em prosseguir com a proposta da PPP, a permanência da ocupação e a posterior 

inclusão do edifício no Edital de Chamamento da COHAB para produção via MCMV-E.  

Participação no Conselho Municipal de Habitação de São Paulo 

A FLM participa com diversos representantes eleitos no CMH, desde a sua instituição 

em 2003, embora na entrevista com Manoel Del Rio, o resultado efetivo dos processos de 

participação e mesmo o seu sentido real sejam duramente criticados:  

Qual que é o problema do Conselho? Você não influi em nada. Você tem 
umas questões que são tão complexas, que você não tem tempo. Não se trata 
de você ir lá na reunião. (...) Você tem um grau de complexidade, que não 
adianta você eleger o militante X para ir lá no conselho. Ele tem que 
entender as coisas, não é fácil, porque ele não está liberado para isso... Então 
acontece que o bom conselheiro é aquele que o político liberou ele. Então ele 
fica só por conta do Conselho. Mas mesmo assim, impacta muito pouco a 
ação dele lá dentro do Conselho. Acho que a gente participa mais como um 
acompanhamento, não temos nenhuma expectativa. Eu, particularmente, 
não falo "ah, vocês não devem participar". Participa para acompanhar. Mas o 
Conselho serve só para tomar o tempo do militante. Se você pegar o 
Conselho de Habitação, qual a decisão que foi tomada...? É claro, eles 
bloqueiam alguma coisa que o Governo quer fazer, coisa parecida. E olha 
que o da Habitação ainda tem mais participação, os outros então nem se fala. 
é um negócio para enganar a população. (Manoel Del Rio, Entrevista, 2017) 
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Estratégia de levar base da periferia para ocupações do Centro 

Um aspecto das ocupações da FLM chama a atenção é o trânsito de pessoas das 

ocupações da periferia para as do Centro como uma tática deliberada de luta: 

Então, na época, foi uma tática sim, para consolidar essa bandeira de que 
Sem-Teto tem que morar na cidade consolidada, que pode ser no Centro, 
mas pode ser também num bairro estruturado. (Manoel Del Rio, Entrevista, 
2017) 

Eles não gostam muito não, porque têm as famílias, a estrutura já. Mas tem 
gente que vem. Assim como os do Centro não gostam de ir para lá, acontece 
[também] o contrário. (Manoel Del Rio, Entrevista, 2017) 

Se num primeiro momento, o movimento era mais intransigente na intenção de 

viabilizar a moradia para população de baixa renda em área central, em certo momento, passa 

a incorporar a ideia de “levar a cidade à periferia”, como que consentindo a uma resistência da 

própria base. Esta fala evidencia um desafio da disputa de localização, pois ela não é natural e 

muitas vezes é vista como algo negativo. Isto porque parece reproduzir a violência de um 

deslocamento forçado, na medida em que desenraiza a pessoa de seus laços familiares e 

vínculos territoriais originais. Conforma-se um desafio de disputa ideológica, nesse sentido de 

desconstruir e desnaturalizar a condição periférica e construir outras perspectivas de melhora 

de condições de vida urbana. 

 

*** 

 

O conjunto de ações da FLM analisado evidencia que, por um lado, este movimento se 

mantém no campo de relações do PT e, em certa medida, se contém no enfrentamento do 

Estado, conforme é enunciado na fala do Manoel Del Rio. Fica latente uma crise de identidade 

política, quando se reconhece os limites da ação em colaboração com o governo e, ao mesmo 

tempo, a efetividade e premência da luta direta. 

(...) a gente sofre quando é governo do PT. Nós aqui temos claro isso, mas às 
vezes a gente não rompe (...). É a luta direta que tem trazido benefícios para 
essa população. Mesmo nos governos do PT. O que eu falo é assim: nos 
governos do PT, facilita. Você tem mais facilidade de conquistar, mas se você 
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abdicar da luta, você fica preso a esses mecanismos burocráticos de eternas 
reuniões que não avançam nada... aí aparece uma vírgula ali, já para tudo. 
Um governo popular faz um programa, em que aquilo vai fluir (...). Embora 
a gente tenha essa compreensão, é mais difícil... se o governo está 
negociando, o movimento fica na expectativa. (Manoel Del Rio, Entrevista 
2017) 

Por outro lado, é muito notável que a questão da localização na cidade aparece, mais 

do que na ação dos outros movimentos, com grande prioridade nas ocupações de áreas 

centrais, assim como na tática de transitar sua base da periferia para o Centro, dispondo-se a 

enfrentar as dificuldades inerentes a este desafio. 

No que se refere aos programas PCS e MCMV-E, a FLM não logrou implantar 

empreendimentos habitacionais, o que parece indício de uma dificuldade de compatibilizar 

sua tática principal das ocupações para ficar com um caminho de acesso à terra definido pelo 

desenhos do programa; e, ao mesmo tempo, um certo nível de resistência a aderir 

integralmente a esta lógica. Cabe ressalvar que houve atendimentos de famílias da base da 

FLM em áreas centrais e periféricas em outros programas como o Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR), o Programa de Atuação em Cortiços do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (PAC-BID), a Carta de Crédito da CDHU e outros da própria COHAB. 

Mas estes são programas em que o movimento não tem incidência direta sobre a localização 

do empreendimento. 

  



Mapa 8. Reivindicações, ocupações e empreendimentos da FLM na RMSP, 
sobre oferta de empregos

Fonte: OD 2007, MCidades/CEF, Portal FLM, Documentos FLM, STRAUSS, Luiza, 2013. Elab.: Daniela Julião e Filipe Barreto. 



Mapa 9. Reivindicações, ocupações e empreendimentos da FLM na RMSP, sobre renda 

Fonte: Censo 2010 IBGE, MCidades/CEF, Portal FLM, Documentos FLM, STRAUSS, Luiza, 2013. 
Elab.oração: Daniela Julião e Filipe Barreto.



Mapa 10. Reivindicações, ocupações e empreendimentos da FLM na RMSP, sobre IPVS 2010

Fonte: SEADE, MCidades/CEF, Portal FLM, Documentos FLM, STRAUSS, Luiza, 2013. Elaboração: Daniela Julião e Filipe Barreto.
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4. Contribuição ao debate sobre as perspectivas da 

Reforma Urbana 
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Cabe reforçar que nosso objetivo com esta dissertação não é vilanizar ou vitimizar 

qualquer dos movimentos de moradia estudados. Buscamos escapar de interpretações 

apressadas que, de maneira maniqueísta, definem polos de virtude e vício, para enquadrar as 

ações e agentes, sem perceber os entrecruzamentos e a complexidade da realidade e da luta 

social concreta. O ponto central de discussão deste trabalho são as estratégias políticas e 

territoriais mais ou menos explícitas que foram empreendidas pelos 3 movimentos de 

moradia no período das gestões do PT no governo federal e como elas dialogaram ou não com 

uma luta mais ampla da Reforma Urbana, que tem como um núcleo central a questão da 

localização. 

Disputa por localização entre os movimentos de moradia estudados 

Analisando os três movimentos de moradia estudados no período de 2003 a 2016, foi 

possível identificar que predominaram na ação da UMM e do MTST estratégias que, por 

motivações diferentes, evitaram a disputa de localização. Seja pela prioridade à operação dos 

programas habitacionais autogestionários tal como foram instituídos, no caso da UMM; seja 

pela intenção de construção de um campo político de esquerda por fora da órbita do PT e 

enraizado na luta popular, no caso do MTST, a questão da qualidade da localização na 

conquista tem pouca importância. Já na atuação da FLM, observa-se uma centralidade da 

disputa por localização no município de São Paulo, com um número muito grande de 

ocupações “para ficar”, que viabilizaram para sua base habitações bem localizadas, porém 

precárias.  

Ademais, analisando as ocupações de maneira global, por meio dos mapas e gráficos 

apresentados, é possível notar que estão concentradas predominantemente na região da 

Subprefeitura da Sé e nas franjas urbanas e na periferia da metrópole. Entre estes dois 

extremos existe uma grande zona intermediária pouco explorada pelos movimentos em geral. 

Trata-se de localizações menos distantes das zonas de maior oferta de emprego e menos 

distantes das linhas de metrô e trem. Faz parte desta grande área, por exemplo, o que Flávio 

Villaça chamou de Quadrante Sudoeste, região do município com maior quantidade de 

investimentos públicos e privados e que concentra as camadas de rendas média e alta 

(VILLAÇA, 2001). Faz parte também desta zona toda uma grande região da Zona Leste que 

margeia a norte e a sul a linha vermelha do metrô, com urbanização bastante consolidada. 

Parece-nos que vale um estudo mais minucioso desse trecho de cidade para identificação, 
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quantificação e qualificação de terrenos vazios e imóveis ociosos, vislumbrando outras frente 

de lutas. 

Já os empreendimentos habitacionais, de maneira geral e em sua maioria, reproduzem 

a lógica de segregação dos pobres em áreas da cidade menos providas de infraestruturas e 

serviços urbanos, claramente moldados pelo desenho institucional de acesso à terra definido 

pelos programas.  

O (falso) impasse: levar a periferia à cidade ou a cidade à periferia? 

Nas falas sobre as estratégias de ação dos três movimentos de moradia estudados, 

assim como na de diversos outros, no que se refere à forma como a questão da localização 

urbana entra na luta, fica subjacente um certo dilema que cada um busca resolver ou 

racionalizar à sua maneira: “levar a periferia à cidade” ou a “cidade à periferia”. Este dilema se 

refere a duas direções distintas de ação. Na primeira, o movimento busca lutar pelas 

infraestruturas e serviços urbanos que faltam nas áreas mais pobres e periféricas, já que as 

pessoas “têm o direito” de morar onde já moram. Na segunda, busca trazer as pessoas que 

moram em periferias para morarem em regiões mais centrais da metrópole, que já são mais 

servidas de infraestruturas e serviços urbanos. 

Este suposto dilema deve ser analisado com atenção, pois nos parece ele que acaba 

encobrindo escolhas políticas e estratégicas no contexto lulista, no que se refere aos 

enfrentamentos inerentes à disputa por localização. Por ele, fica naturalizada a condição 

periférica na cidade, como se a população mais pobre tivesse simplesmente escolhido morar 

onde mora e fecha os olhos para a lógica estrutural que orienta a produção da cidade e define 

onde cada classe social pode morar. Os aspectos da constituição e preservação de vínculos 

territoriais, históricos e afetivos com a periferia – que são frequentemente trazidos à tona e 

devem de fato ser considerados, entre outros aspectos – acabam servindo para justificar a não 

disputa de localização e sendo funcionais para a mesma lógica que condena a população pobre 

a uma condição de subcidadania urbana permanente. A cidade já construída pela lógica 

dominante mercantil e rentista, produz de maneira incremental novas vulnerabilidades sociais 

em graus variados pelo território e com isso vai definindo passivos urbanos a serem 

administrados, mitigados, tratados ao longo da história futura. Certamente a Cidade 

Tiradentes, bairro paulistano implantado na década de 1970 em região que à época era 

extremamente periférico, atualmente melhorou muito do ponto de vista urbano. Lá se 
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encontram atualmente mais equipamentos sociais, mais comércio, mais infraestrutura, fruto 

inclusive de inúmeras lutas sociais também. Muito embora, valha lembrar, conserve ainda 

uma série de carências e nela se encontrem novos problemas, como evidenciado pela análise 

de Gabriel Feltran sintetizada no Capítulo 3. Dessa forma, a permanência deste pensamento 

define uma perspectiva e um projeto de “urbanização a conta-gotas”31 e construção de 

cidadania a conta-gotas. A questão real que se coloca é como a dimensão da localização entrou 

ou não na luta dos movimentos de moradia, num momento histórico em que os movimentos 

sociais tiveram maior reconhecimento e incidência política no Governo. Nesse sentido, é 

forçoso reconhecer que este aspecto não teve centralidade no conjunto das lutas dos 

movimentos de moradia. Para além disso, é fundamental lembrar que existem limites do meio 

ambiente e da própria vida cotidiana para o crescimento horizontal da mancha urbana: o 

avanço sobre as áreas de proteção aos mananciais, os tempos e custos crescentes de 

deslocamento, a necessidade crescente de investimento público para provisão de 

infraestruturas em locais desprovidos.  

Institucionalização da luta e papel dos movimentos sociais 

Nossa avaliação é de que a institucionalidade é uma dimensão inerente à construção 

democrática e, nesse sentido, o avanço da luta de classes aponta para uma construção histórica 

e permanente de outras institucionalidades mais favoráveis à melhoria das condições de vida 

da classe trabalhadora, mais propícias à redução de desigualdades. Para esta discussão, vale 

retomar a reflexão proposta por um conjunto de intelectuais militantes que editaram a Revista 

Desvios32, em 1982, que refletem sobre a questão da autonomia nas lutas sociais de esquerda 

no contexto do fim da ditadura militar brasileira e efervescência de mobilizações sociais que 

culminaram na fundação do PT; assim como no contexto de Guerra Fria, em âmbito 

internacional.  

(...) A temática da autonomia aponta assim para as próprias condições de 
elaboração das alternativas políticas na luta de classes. Longe de se constituir 
em uma “nova estratégia”, a autonomia deve ser entendida como um campo 
de reflexão e ação políticas dos explorados e oprimidos a partir dos quais se 

                                                             
31 Expressão cunhada pela urbanista Raquel Rolnik no artigo: ROLNIK, R.. Urbanização a conta-gotas. Versus: Revista 
de Ciências Sociais Aplicadas do CCJE/UFRJ (Impresso), v. 2, p. 28-30, 2009. 
32 Fizeram parte do corpo editorial desta revista Eder Sader, Marilena Chauí, Marco Aurélio Garcia, Vera Telles, Maria 
Célia Paoli, Silvio Caccia Bava, Amneris Maroni, Emilson Bizeti, Elio Cunha, Elisabeth Sousa-Lobo, Marcia Possatti, 
Marco Antonio Oliveira, Maria Helena Oliva Augusto, Nena Fingermann, Rubens Possatti, Zelinda Cunha. 



 99 

constituirão e reconstituirão sem cessar os projetos de transformação 
revolucionária da sociedade. (COLETIVO DESVIOS, 1982, p. 5) 

E do texto de Marco Aurélio Garcia nesta mesma revista, atravessado pela perspectiva 

da autonomia, depreende-se uma estruturação da luta em alguns momentos distintos e 

articulados: 

• a criação da ação direta de base; 

• a globalização dessa ação, atribuindo-lhe um sentido maior, politizando-a; 

• institucionalização da ação; 

• necessidade de criação de novas ferramentas que deem respostas às contradições 

inerentes à institucionalização da ação original empreendida; (GARCIA, 1982) 

Dessa forma, o texto aponta para a necessidade de a classe criar e recriar 

permanentemente espaços e ferramentas instituintes, pois o atrelamento aos espaços e 

ferramentas institucionais, ainda que possa representar avanços nas condições de vida e de 

luta da classe, incorporam contradições dos processos democrático-burgueses e tornam a 

possibilidade de mudança mais viscosa, mais morosa historicamente. 

(...) ‘Mas as lutas de classe sofrem refluxos, descontinuidades’ (tese VI). Daí a 
necessidade de grupos políticos ativos e organizados que articulem os 
diferentes movimentos, assegurem sua continuidade e seus desdobramentos, 
em ações comuns e coletivas capazes de maior abrangência. (COLETIVO 
DESVIOS, 1982, p. 63) 

Nesse contexto [das décadas de 1970 e 1980], o PT surgiu como expressão da 
politização, ainda precária, mas real e massiva, de setores significativos dos 
movimentos sociais (tese XI). O PT não esgota e nem resume todos esses 
movimentos, e nem disso se trata. Sua importância estratégica vem do fato 
de poder ser um instrumento de elaboração de uma política própria dos 
diferentes setores oprimidos do nosso povo. (COLETIVO DESVIOS, 1982, 
p. 66) 

Sabemos que são fortes as tendências basistas que, fechadas em sua 
democracia de base, fecham os olhos para a ação global do Estado capitalista 
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que corrói sistematicamente, e de modo ampliado, o que se constrói 
pacientemente durante anos. (COLETIVO DESVIOS, 1982, p. 71) 

Estes elementos apresentados definem uma relação dialética necessária entre a luta 

institucional e a luta direta e deixa implícita uma compreensão de “luta direta” como aquela 

que provoca um tensionamento da luta de classes em favor da classe trabalhadora. A partir 

desta reflexão, é possível compreender a leitura feita por Erminia Maricato e presente também 

na entrevista com Dito a respeito da luta institucional, no âmbito nacional, dos movimentos 

de moradia mais alinhados ao PT, no nosso caso, a UMM e a FLM, por meio de suas 

representações nacionais (UNMP e CMP, respectivamente).  

Não se trata de ignorar a luta por espaços institucionais por via eleitoral ou 
por qualquer outra via, mas de dar a ela a devida dimensão no processo de 
construção de um outro mundo marcado por outras relações sociais. 
(MARICATO, 2011, p. 93) 

 Embora os principais movimentos sociais não tenham deixado de ocupar 
imóveis ociosos que descumprem a determinação da Constituição Brasileira 
de atendimento à função social e de fazer amplas manifestações de rua, 
sistematicamente ignoradas pela grande mídia, é forçoso reconhecer um 
caráter demasiadamente “juridicista” e institucional [de suas várias] (...) 
conquistas. (MARICATO, 2011, p. 95) 

A utilização de imóveis públicos, a criação do GT da SPU, uma série de 
democratizações no uso de terrenos e de imóveis… decorreram de debates 
no ConCidades.  Eu não tenho dúvidas: acho que a gente não teria o terreno 
e o imóvel onde está sendo feito empreendimento lá na Av. Ipiranga, imóveis 
do INSS que agora pode usar, aqui em São Paulo e em outros estados do 
Brasil... se não tivesse o ConCidades atuando. (Dito Barbosa, Entrevista 
2016) 

O problema ou o limite dessa pauta institucional, do Conselho Nacional e 
também das Conferências Nacionais é que eles não são deliberativos e isso 
gerou um certo esvaziamento do processo, um certo desgaste. (Dito Barbosa, 
Entrevista 2016) 

Eu não trato isso de forma maniqueísta: "fazer luta institucional é ruim e 
fazer luta de rua é bom". Acho que os processos são complexos, têm que ser 
analisados, tem que ter reflexão sobre eles. (Dito Barbosa, Entrevista 2016) 
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Dessa forma, ficam reconhecidos tanto os avanços propiciados pela luta institucional 

como também a permanência, em certa medida, de ações diretas por parte destes 

movimentos, durante as gestões federais de Lula e Dilma. O centro da crítica se situa, 

portanto, no arrefecimento da luta de classes e da disputa de projetos políticos no âmbito do 

Governo. Este debate, por sua vez, deve estar situado no âmbito de numa reflexão maior 

acerca da estratégia política hegemonizada pelo PT durante este período e o lugar e o papel 

dos movimentos sociais no bojo desta estratégia. Nesse sentido, cabe destacar a reflexão 

proposta por Guilherme Boulos: 

(...) não houve da parte do Governo Lula, ainda menos do Governo Dilma, 
qualquer iniciativa no sentido de estimular o movimento social como campo 
de pressão. Ou de tentar apoiar (...) a sua governabilidade no movimento 
social organizado. O movimento social organizado foi visto como um fator 
acessório, que teria espaço, teria interlocução, mas não foi protagonista da 
definição das políticas desses governos. (Guilherme Boulos, Entrevista 2017) 

Vem à tona ainda a questão de como construir relações autônomas entre movimentos 

populares e partidos políticos e também com o Estado. Sobre isso, Guilherme Boulos afirma: 

Nós do MTST não partilhamos da lógica de que partido cuida da política e 
movimento cuida das reivindicações econômicas e corporativas. Nós 
achamos que é papel do movimento social ser ator político. Acho que o MST 
representa isso, o MTST também representa isso... é um conjunto de 
movimentos que se dispõe a se organizar para fazer a luta para além das suas 
pautas corporativas, por entender inclusive que o atendimento de suas 
pautas corporativas está vinculado a lutas mais amplas, no âmbito político. 
Separar a luta política da luta corporativa no movimento social, nós achamos 
que é um erro. (Guilherme Boulos, Entrevista 2017) 

Lulismo é mesmo desmobilizador? 

Em face dos elementos apresentados na pesquisa de campo, fica candente que a 

afirmação de que o alinhamento com os governos petistas tenha criado um período de 

desmobilização entre os movimentos de moradia mais ligados historicamente ao PT, neste 

caso a UMM e a FLM, não é verdadeira. Pelo contrário, a UMM cresce neste período, 

estrutura um calendário de formação de sua base, organiza-se para uma produção de 

moradias por autogestão, incide politicamente sobre processos de modificação e 
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aprimoramento dos programas e realiza manifestações, ocupa a Caixa Econômica Federal 

algumas vezes, incide sobre o processo de elaboração e aprovação do Plano Diretor de São 

Paulo. A partir de survey aplicado no 11º Encontro de Moradia Popular, organizado pela 

UMM em 2009, Luciana Tatagiba e equipe de pesquisa identificam que 

(...) o movimento manteve durante os anos 2000 uma importante capacidade 
de recrutamento de novos militantes, ao mesmo tempo em que continuou 
contando com uma base de militantes experientes, vinte por cento deles 
engajados há mais de 20 anos. (TATAGIBA, PATERNIANI e TRINDADE, 
2012, p. 423) 

 Não seria real também afirmar que a FLM tenha se desmobilizado nesse período, já 

que realiza inúmeras ocupações de edifícios, manifestações, empreende importante embate 

com a Prefeitura de São Paulo em torno da ocupação do Hotel Cambridge e também incide 

sobre a aprovação do Plano Diretor de São Paulo.  

A questão que se coloca para debate é outra: qual é a direção desta mobilização? 

Mobilização para quê? Em torno de qual projeto? E mais especificamente, de que maneira a 

disputa de localização, considerada por esta pesquisa como um pilar fundamental da Reforma 

Urbana, se insere ou não nesta mobilização? Em outras palavras, não é possível falar de 

“apatia” dos movimentos, mais adequado é se fazer uma discussão de conteúdo político, de 

estratégia política e territorial em sua ação, em um contexto maior de coalizão lulista. Vale 

lembrar que disputar localização significa empreender um embate com o capital imobiliário e 

seus interesses, além de travar um debate ideológico com a própria sociedade, no sentido de 

romper com um pensamento dominante pelo qual a propriedade privada é intocável. É certo 

que se trata de um grande desafio, de construir o novo. Concretamente, esse embate se 

traduziria em lidar com um conjunto de obstáculos à permanência da população pobre no 

território. Por exemplo, lutar por uma política de regulação do aluguel, tornando a relação de 

inquilinato mais equilibrada, criando instrumentos de proteção e garantindo maior 

estabilidade aos inquilinos. Se lembrarmos que a componente do ônus excessivo por aluguel 

responde por 43,7% do déficit habitacional no Brasil e 53,4% na Região Metropolitana de São 

Paulo33, essa questão teve pouquíssima importância na pauta de lutas dos três movimentos 

estudados, aparecendo apenas residualmente no discurso do MTST. Outra possibilidade teria 
                                                             
33 Cf. FJP. Déficit habitacional no Brasil 2013-2014. Belo Horizonte, 2016, p. 42-51. Disponível em:  
<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/informativos-cei-eventuais/634-deficit-habitacional-06-09-
2016/file>. Acesso em 26 fev. 2017. 
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sido a luta por políticas massivas de locação social, que conseguissem desmercantilizar a terra 

pela sua condição de propriedade estatal, favorecendo a permanência de população pobre em 

regiões bem localizadas. E mesmo no que se refere à provisão habitacional com propriedade 

privada, poderia ter tido mais peso a luta por critérios territoriais para o acesso a 

financiamento e subsídio imobiliários. A experimentação de outras formas de propriedade, 

para além da propriedade privada e pública estatal também não tiveram espaço na agenda de 

lutas destes movimentos. Vale lembrar que a correlação de forças políticas não foi constante 

durante todo o Governo, variando com a conjuntura. Houve um momento em que o Governo 

teve cerca de 80% de aprovação da sociedade, quando os movimentos sociais poderiam ter 

tensionado a fim de cavar mais espaço, mais política, mais recursos, mais poder, no âmbito da 

coalizão. 

É preciso destacar que estamos tratando aqui de peso político da pauta, de centralidade 

da luta. Certamente se pode encontrar estas questões indicadas, que afinal não são 

propriamente novas, em falas e em ações pontualmente dos movimentos de moradia 

estudados.  

*** 

A trama da realidade urbana contemporânea de São Paulo e, em grande medida, do 

país, parece estar tecida com fios de velhas heranças da cultura política nacional (WEFFORT, 

2003; RIBEIRO, 2010; ROLNIK, 2009); outros de novas condicionalidades próprias da cidade 

capitalista periférica globalizada; outros das novas perspectivas colocadas pelos avanços e 

retrocessos dos governos petistas; outros ainda de um novo ciclo político que desponta, 

marcado pelo golpe de Estado de 2016, perda de força política do PT e surgimento de 

“novíssimos personagens” 34 (MARICATO, 2013, p. 156) na política brasileira. Estes aspectos 

estão imbricados, de modo que o entendimento de um requer o entendimento do outro.  

Na dissertação da Evaniza Rodrigues, assim como nas entrevistas do Dito Barbosa e 

Guilherme Boulos, fica clara uma  leitura de que o momento político das gestões federais do 

PT é especial, já que os movimentos de moradia têm acesso à Presidência da República, são 

reconhecidos como atores na cena política, são recebidos no Palácio, têm opinião sobre as 

políticas públicas, têm proposta, têm experiência, têm certa influência, e são atendidos em 

                                                             
34 A urbanista emprega este termo em alusão à expressão e à ideia dos “novos personagens”, cunhada pelo sociólogo 
Eder Sader em seu livro Quando novos personagens entraram em cena.  
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diversas reivindicações. Revelam um poro importante do Estado, uma via de trânsito de 

solicitações dos movimentos e de atendimento. Isso não é pouco, em face do passivo histórico 

de democracia real, de interferência de pobres e suas representações sobre as decisões, sobre 

os programas, sobre a máquina, sobre a burocracia. É preciso reconhecer a importância dessas 

conquistas obtidas pelos movimentos, no que se refere ao funcionamento do programa, às 

conquistas de mudanças de normativas, sob o risco de se menosprezar a luta e lutadores 

importantes nas arenas sociais. Entretanto, do ponto de vista estratégico, com um olhar mais 

distanciado, isso configura uma atuação e disputa sobre a borda do poder, não busca atingir o 

centro do conflito, o coração da disputa pela cidade, pela localização. Toma como 

pressupostos programas existentes, tratando da sua engrenagem, do desempenho de sua 

mecânica interna, do seu metabolismo, antes de questionar a sua própria existência.  

Tendo em vista que o impasse instaurado para o desenvolvimento urbano, conforme 

afirma Maricato e Ribeiro, tem como importante fundamento a própria estrutura política 

brasileira; torna-se candente a necessidade de se debater a questão de fundo que se coloca, que 

é acerca do acesso e do exercício do poder em meio a um desenho de democracia real 

atravessado por forças conservadoras e antidemocráticas. O avanço da luta pela Reforma 

Urbana perpassa uma revisão de estratégias, táticas, alianças, à luz deste contexto e do legado 

da chamada “Era Lula”. 
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