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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta teorias que tratam do poder e algumas das relações que ele 

estabelece com o universo jurídico e com organismos sociais, através das perspectivas de 

estudiosos das áreas jurídica, filosófica e sociológica. É feita a exposição de elementos 

formadores e caracterizadores da metrópole paulistana e de como o poder nela se manifesta, 

visto que a análise se baseia em dados da maior e mais rica cidade do país. São também 

descritos os movimentos sociais através de leituras históricas a esse respeito, bem como 

algumas de suas respectivas classificações, atuações, reações e demandas – sobretudo 

daqueles grupos que lutam por moradia na cidade de São Paulo. Estabelecem-se ligações entre 

as teorias inicialmente expostas, suas contextualizações na realidade nacional, especialmente 

na capital paulista, e as atuações dos aludidos movimentos sociais que tem por objetivo a 

conquista de moradia. Ainda como forma de aprofundar a análise e buscando-se ampliar a 

compreensão do objeto estudado através da apreciação de elementos artísticos, utilizam-se 

filmes e letras de músicas que versam sobre a temática da moradia em São Paulo. 

 

Palavras-chave: poder – moradia – movimentos sociais – artes – cinema – música – cidade de 

São Paulo 
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ABSTRACT 

 

This research presents theories about power and some of its relations established in the judicial 

universe and social organizations through judicial, philosophical and sociological scholars’ 

perspectives. An exposition of forming and characterizing elements of São Paulo is done as 

well as how its power is manifested; once such analysis is focused on the biggest and 

wealthiest city in Brazil. Apart from that some social movements through their historical 

studies are also exposed, along with some of their classifications, actions, reactions and 

demands – mostly those groups who fight for housing in the city of São Paulo. Linkings 

among the exposed theories, their contextualizations in the city of São Paulo, and the behavior 

of the social movements toward housing mentioned above, have been established. Yet, as a 

way of deepening the analysis through artistic elements there is the possibility of broadening 

the understanding of this study – having it supported on cinema and lyrics dealing with 

housing issues about São Paulo City. 

 

Key words: power -  housing – social moviments -  arts – cinema – music – São Paulo City 
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INTRODUÇÃO 

 

  

 A reflexão filosófica sob a perspectiva artística mostra-se uma instigante tarefa que 

leva a crer na potencial consistência dos resultados decorrentes da análise que nela se apoia, 

vez que os recursos artísticos permitem a exposição de sensações e sentimentos em patamares 

em que outros recursos encontram barreiras. 

 

 É por esta razão que, neste trabalho, busca-se estudar as conexões existentes entre as 

manifestações artísticas e a Filosofia do Direito, baseados na afirmação de que a análise das 

situações sociais através do viés artístico – em compasso com a pesquisa que a professora 

Mara Regina de Oliveira expõe em seus trabalhos e nas disciplinas por ela ministradas, e por 

mim cursadas, na Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – 

pode facilitar a compreensão de uma situação social complexa e angustiante que necessita ser 

mais amplamente estudada. 

 

Nas palavras da professora Mara Regina de Oliveira: 

Quando o cinema de boa qualidade estética é associado a um trabalho 
acadêmico sério, pode simular uma vivência, pode abrir nossos olhos para uma 
realidade difícil, seja no plano político, jurídico, moral ou psicológico, que 
deve ser enfrentada com coragem. Ele é uma forma de produção artística 
contemporânea, que engloba todas as demais, de uma forma única. Agrega a 
música, a fotografia, teatro, literatura e outras mais.1 

 

Dessa forma, a agregação de recursos artísticos, como a música ou o cinema, mostra-se 

útil e relevante para a observação e análise dos movimentos sociais, o que se verifica, por 

exemplo, a partir da análise de composições de Adoniran Barbosa que versam sobre a história 

e o cotidiano da cidade de São Paulo. 

 

Ademais, segundo Edgard Morin, a arte cinematográfica permite uma conexão especial: 
 

                                                 
1 OLIVEIRA, Mara Regina de. Cinema e Filosofia do Direito: um discurso sobre a crise de legitimidade jurídica 
brasileira. Rio de Janeiro: Corifeu, 2006, p. 13-14. 
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À extrema imobilidade do espectador vem doravante juntar-se à extrema 
mobilidade da imagem, para constituir o cinema, espetáculo dos espetáculos. 
(...) O cinema é precisamente esta simbiose: um sistema que tende a integrar o 
fluxo do filme no fluxo psíquico do espectador.2 
 

Uma das grandes belezas das artes, não apenas a cinematográfica, mas também a 

musical e a fotográfica, dentre outras, é permitir que o ser humano se comova, se abra diante 

de sentimentos escondidos e camuflados pela rigidez do cotidiano. Não por acaso, 

MUNSTENBERG nos apresenta a seguinte afirmação: “O principal objetivo do cinema deve 

ser retratar as emoções.”3 

 

Em conformidade com o que explica Edgar Morin, o cinema propicia a identificação 

entre pessoas que não teriam ordinariamente seus caminhos cruzados – imagine-se, por 

exemplo, uma pessoa, avessa aos movimentos sociais, que se comova com as películas e letras 

de músicas que versem sobre os esforços e lutas desses movimentos.  

 

Esse autor qualifica essa situação como uma “projeção-identificação” 4  , indicando 

como é fascinante e rico o universo de análise das teorias jurídicas através dos recursos 

artísticos, o que leva à constatação de condutas que conflitam com as soluções pretendidas 

pelos legisladores, dando margem, inclusive, a reações que podem ocasionar o distanciamento 

das autoridades: 

 
Em nossa civilização, as repressões sociais, inúmeras e tirânicas, permitem 
ao indivíduo realizar apenas uma parte, cada vez mais canalizada, de suas 
aspirações pessoais. O próprio poder público não consegue mais se 
encontrar no labirinto das medidas de ordem por ele estabelecidas, e que 
fazem com que tudo pareça proibido, que ninguém possa viver hoje em dia 
sem infringir essa ou aquela lei.5 

 

Por esta razão, questiona-se neste trabalho: 

 

                                                 
2 MORIN, Edgar. “A alma do cinema”. In: XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema: antologia. Rio de 
Janeiro: Edições Gerais Graal - Embrafilmes, 1983, p. 157 e 161. 
3 MUNSTENBERG, Hugo., “As emoções”. In: XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema: antologia. Rio 
de Janeiro: Edições Gerais Graal - Embrafilmes, 1983, p. 46. 
4 MORIN, op.cit, p. 145 et seq. 
5 EPSTEIN, Jean. “O cinema do diabo”. In: XAVIER, Ismail (Org.), A experiência do cinema. Rio de Janeiro: 
Edições Gerais Graal – Embrafilmes, 1983, p. 310. 



 

 

6 

• Os movimentos sociais infringem ou não as disposições normativas? 

• Há alternativa a ser seguida?  

• Quais são as possíveis reações e consequentes neutralizações apresentadas em face da 

emergência dos referidos grupos? 

 

Pretende-se observar aqui, se algumas rspostas a essas questões podem ser mais 

facilmente encontradas pela intermediação das artes e de teorias doutrinárias na análise da 

importância dos movimentos sociais em suas relações com o poder.  

 

No primeiro capítulo, observam-se os entendimentos sobre o poder e suas relações 

externas ao universo jurídico, segundo a importância das ideias defendidas por alguns dos 

autores que discutem essa questão: 

 

• Niklas Luhmann, em razão da ênfase que esse autor dá à teoria comunicacional e suas 

relações com o poder, em suas diferentes formas, como o poder político e o financeiro, 

entre outros.  

• Michel Foucault, que também estuda o poder, mas estabelece seu foco na relação do 

poder com a ‘disciplina’, ao explorar o papel que ela desempenha e a necessidade da 

vigilância no estabelecimento e sedimentação das relações extrajurídicas de poder. E 

também no âmbito sociológico, sublinhando a importância do controle, o que poderá 

ser útil ao discutirmos os movimentos sociais em capítulo posterior.  

• Tercio Sampaio Ferraz Junior, pelo seu trabalho que também se insere nesta proposta, 

tendo em vista a densidade de sua análise sobre o poder e suas ligações com a 

comunicação, em uma interessante releitura que faz das obras de Niklas Luhmann e 

Michel Foucault. 

•  Mara Regina de Oliveira, cujos estudos permitem enriquecer esta análise, em face do 

olhar crítico de seu trabalho, em que evidencia a forte presença da informalidade nas 

relações sociais, e da importante releitura que faz das obras de Niklas Luhmann e de 

Tercio Sampaio Ferraz Junior, realizando uma reflexão mais ampla sobre a pragmática 

jurídica com um olhar inovador e crítico. 
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•  Boaventura de Sousa Santos, pela pertinência de sua obra, ao destacar diferentes 

formas de poder e sua importância para a composição do panorama social, 

demonstrando,  por exemplo, a conexão entre o poder e a área econômica. 

 

Depois da exposição teórica relativa ao poder e às normas, no segundo capítulo, 

estuda-se, em especial, o poder na cidade de São Paulo, destacando-se alguns de seus aspectos 

singulares, bem como certos aspectos em comum entre a história da metrópole e a história do 

país, de tal forma que determinadas remissões à história brasileira mostram-se necessárias, 

como meio de facilitar e ampliar a base de compreensão do universo que se pretende estudar. 

 

No terceiro capítulo, passa-se à exposição da história e da situação dos movimentos 

sociais, das teorias que os estudam e como eles são classificados, aprofundando a análise em 

relação aos movimentos sociais por moradia, sobretudo na cidade de São Paulo, e à atuação 

dos aludidos grupos e suas manifestações de poder, sempre em função do que se apresentou 

nos capítulos anteriores. 

 

Além disso, nesse terceiro capítulo, busca-se estabelecer a pertinência das teorias 

expostas e sua aplicação no cenário brasileiro, mais especificamente na cidade de São Paulo, e 

nos referidos movimentos sociais, em que, como foi dito, se destacam os que envolvem a 

busca por moradia nessa Capital. 

 

Para desenvolver esse estudo, parte-se de uma leitura conceitual dos referidos 

movimentos. Em seguida, abordam-se as medidas adotadas em busca de soluções para o 

problema da habitação e o esforço para resolver as questões que se tornaram mais sérias desde 

o início século XX, cujas condições sociais foram profundamente modificadas pela 

industrialização que se instala tardiamente no país.  

 

A cidade de São Paulo, a maior do país, foi escolhida por ser palco de conflitos e 

disputas, o que faz com que a luta por moradia se mostre um desafio, provocando a 

necessidade de uma reflexão mais cuidadosa e debates mais acurados sobre a questão.  
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Este trabalho, portanto, pretende verificar as manifestações de poder criadas por estes 

movimentos e as relações por eles estabelecidas, com o objetivo de observar a importância dos 

movimentos sociais enquanto luta por moradia na cidade de São Paulo. 

 

No quarto capítulo, procura-se estabelecer ligações entre a arte, a linguagem e o poder; 

aprofundando a reflexão sobre o direito e seus pontos de contato com aquilo que envolve o 

poder e a arte, através da estética.  

 

Estudam-se algumas questões teóricas relativas ao cinema e à estética, através dos 

estudos de Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jean-Claude Bernardet e Ismail Xavier, assim 

como a importância das artes e da filosofia e a relevância da utilização destes recursos para a 

compreensão da complexidade e das dificuldades enfrentadas e requeridas pelas dinâmicas das 

relações sociais. 

 

Por último, no quinto capítulo, faz-se uma reflexão a partir de obras artísticas que 

exploram a temática abordada, como filmes, documentários e letras de músicas que 

apresentam questões relacionadas à moradia na cidade de São Paulo, e investigam-se os 

problemas enfrentados pelos movimentos sociais que lutam por moradia na cidade de São 

Paulo.  

 

Para tanto, dicutem-se as questões propostas acima, fazendo-se a análise propriamente 

dita das obras cinematográficas e de letras de música do poeta paulista João Rubinato, 

conhecido como Adoniran Barbosa.  

 

Faz-se o estudo dos documentários “À margem da imagem” (2002), “À margem do 

concreto” (2006) e “À margem do lixo” (2008), dirigidos por Evaldo Mocarzel; do filme “Os 

inquilinos” (2009), dirigido por Sergio Bianchi e; das letras das músicas “Saudosa Maloca”, 

“Abrigo de Vagabundos” e “Despejo na Favela”6.  Todas essas obras escolhidas trabalham de 

forma direta ou indireta a discussão sobre moradia na capital paulista. 

                                                 
6 Os documentários e o filme foram apresentados ao candidato pela professora orientadora Mara Regina de 
Oliveira 
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Após tecer as considerações finais da pesquisa, lastreada pelos cinco capítulos 

precedentes, alguns anexos apresentam também comentários sobre o programa de 

reassentamento da Companhia do Metropolitano de São Paulo – cujo objetivo é equalizar as 

demandas habitacionais requeridas pelas famílias vulneráveis às obras de expansão do Metrô 

na capital do estado de São Paulo e cujo programa é uma das respostas às demandas 

provocadas por movimentos sociais que lutam por moradia na cidade, em face da importância 

desse direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Após percorrermos os cinco capítulos (iniciados com a exposição teórica sobre 

algumas visões sobre o poder) que compõem esta pesquisa sobre movimentos sociais 

(destacados na terceira parte) que lutam por moradia na cidade de São Paulo – metrópole 

repleta de atributos e peculiaridades (conforme exposição realizada na segunda parte) – 

tentou-se buscar nas artes (conforme capítulos quatro e cinco) valoroso auxílio para 

compreender melhor aquilo que se pretendia demonstrar: a importância destes movimentos e 

de suas demandas, através de lutas que datam de longa data, em um contexto absolutamente 

competitivo e excludente como o da metrópole paulistana, análises permeadas pelas teorias do 

poder apresentadas na parte inicial da pesquisa. 

 

No primeiro capítulo, através da exposição de teorias do poder, pontos de vista a 

respeito da forma como é compreendido o tema foram sublinhados: a teoria comunicacional 

de Niklas Luhamnn e os estudos de Michel Foucault contribuíram para com a demonstração 

da possibilidade do estabelecimento de ligações entre as teorias ao assunto discorrido no 

decorrer da análise.  

 

Também os estudos dos trabalhos destes dois autores empreendido por Tercio Sampaio 

Ferraz Junior e a ampliação da sua análise, demosntrando a importância da pragmática, de 

acordo com os ensinamentos de Mara Regina de Oliveira. Também a visão aguçada e crítica 

de Boaventura de Sousa Santos a respeito da situação das sociedades e as relações nelas 

travadas. Estas revisões bibliográficas serviram de arcabouço com o qual se procurou lastrear 

os capítulos seguintes do trabalho, indicando-se de forma consistente a relação estabelecida 

entre a atuação de um movimento social e a temática do poder. 

 

Como capítulo intermediário, entre as teorias acima aludidas e a conceituação mais 

propriamente dita acerca dos movimentos sociais, procurou-se contextualizar o ambiente sobre 

o qual o objeto de pesquisa recai: a cidade de São Paulo; de forma a permitir uma melhor 

compreensão de como as teorias do poder se encaixariam num contexto dinâmico da cidade 

em que atuam os movimentos estudados. 
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Posteriormente, na terceira etapa, procurou-se elucidar as classificações pertinentes aos 

movimentos sociais, principalmente aqueles que lutam por moradia, sobretudo na cidade de 

São Paulo – análise filtrada pelas teorias do poder, de forma a tornar o trabalho coerente e 

coeso. 

 

Antes de termos adentrado na análise propriamente dita dos recursos artísticos, como 

forma de ampliação das noções ora estudadas e melhor compreensão da temática observada, 

reputou-se pertinente a elaboração de um capítulo intermediário (quatro capítulo) que 

facilitasse a conexão entre os conteúdos acima destacados e as obras artísticas selecionadas. 

 

No capítulo final tentou-se, através da análise artística que versa sobre movimentos 

sociais, sobre a luta por moradia, a luta por uma ocupação, a luta por trabalho, a luta pelo 

espaço estudar as irradiações de poder impulsionadas e provocadas por estes movimentos cuja 

força motora consiste no esforço por moradia na maior e mais rica cidade brasileira: São Paulo. 

 

Procurou-se, também, demonstrar como os grupos que anseiam moradias se 

posicionam perante o ordenamento, procurando captar atenções, evidenciando-se que as ações 

de alguns deles situam-se à margem daquilo que as disposições legais preveem. 

 

Ocorre, todavia, muitas vezes, a inobservância, ou quiçá a própria desconsideração, 

através da ignorância, daquilo contido nas disposições legais, posicionamentos estes que 

muitas vezes não concorrem com outras alternativas, conforme verificou-se  – sendo, em 

diversos casos, não respeitados preceitos normativos infraconstitucionais por alguns 

movimentos (como reação apresentada à incapacidade estatal em contemplar a demanda 

requerida por moradias) para que o contido na Lei Maior seja alcançando ou minimamente 

aproximado de sua concretização: o direito à moradia esculpido no artigo 6º da Constituição 

Federal de 1988. 

 

Apresenta-se, também, sendo relevante frisar, em termos pragmáticos, que as tentativas 

de neutralizar reações que não confirmam a figura da autoridade mostram-se demasiadamente 
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agressivas, destacando-se a força em oposição àquilo observado através dos distintos pontos 

teóricos expostos acerca do poder, reforçando muitas das cenas de brutalidade expostas pelas 

obras de artes analisadas no último capítulo. 

 

Todavia, o vulto atinente à demanda relacionada à moradia apresenta maior 

consistência na atualidade, ganha espaço diante da percepção da sua essencialidade para a 

dignidade da vida humana. Não por acaso, fora trazido à baila, com exemplo, no anexo B da 

pesquisa o Programa de Reassentamento empreendido pela Companhia do Metropolitano de 

São Paulo. 

 

Dessa forma, os elementos e significações, as palavras e imagens que procuramos 

expor demonstram muito daquilo que pretendemos elucidar: a luta dos movimentos sociais por 

moradia na cidade de São Paulo, demanda antiga – anterior ao surgimento dos movimentos – 

consiste também em uma luta pelo poder, podendo ser analisada sob o poder e podendo ser 

filtrada em diversos contextos por teorias do poder. O poder, portanto, não pode ser dissociado 

das relações humanas, e a maneira como é manejado e dosado tem extrema interferência nas 

conduções e nas formas apresentadas pelas múltiplas interações estabelecidas pelos homens. 
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