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Resumo
Almeida, R. G. (2021). Formação (a)crítica de sujeitos na luta por direitos: sentidos e
significados atribuídos por militantes de um movimento de moradia. (Dissertação de
Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
As possibilidades de formação crítica estão relacionadas às vivências coletivas e participativas,
bem como aos processos ideológicos que atuam de acordo com as condições de cada momento
histórico. Compreendendo a natureza psicossocial desse processo, esta pesquisa objetivou
investigar os sentidos e significados atribuídos por militantes aos momentos e espaços de
convivência coletiva em um movimento de moradia. A ocupação investigada possui cerca de
três anos de existência e está localizada em uma região periférica da cidade de São Paulo. Como
procedimentos, adotamos a observação participante e a realização de entrevistas presenciais e
individuais. As quatro pessoas entrevistadas nos informaram sobre suas vivências nos
diferentes espaços presentes na ocupação: as assembleias gerais, os cultos da igreja evangélica
pentecostal, as rodas de capoeira e as atividades de caráter episódico (manifestações públicas,
festas em datas comemorativas, eventos culturais etc.). Observamos que tais espaços
apresentam diferentes e, por vezes, contraditórias possibilidades de formação crítica para
nossos depoentes acerca da realidade opressora. Do mesmo modo, a ocupação ainda dispõe de
pouca organização para estruturar processos educativos com vistas ao desenvolvimento de
criticidade de seus membros e das estratégias coletivas de luta por direitos. Os sentidos
atribuídos por nossos depoentes aos espaços de convivência coletiva não revelaram uma
subjetividade que se contrapõe significativamente às diversas expressões da ideologia
dominante, preservando fortes elementos de visão ingênua e postura fatalista diante da
realidade.
Palavras-chave: movimentos sociais; desigualdade social; participação política; educação
popular; psicologia social comunitária.
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Abstract
Almeida, R. G. (2021). Critical and uncritical formation of subjects in the struggle for rights:
senses and meanings attributed by militants of a housing movement. (Dissertação de
Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
The possibilities for critical formation are related to collective and participatory experiences,
as well as the ideological processes that act according to the conditions of each historical
moment. Understanding the psychosocial nature of this process, this research aimed to
investigate the senses and meanings ascribed by militants to moments and spaces of collective
conviviality in a housing movement. The investigated occupation has about three years of
existence and is located in a peripheral region of the city of São Paulo. As procedures, we
adopted participant observation and conducted face-to-face and individual interviews. The four
people interviewed informed us about their experiences in the different spaces present in the
occupation: general assemblies, Pentecostal Evangelical church services, capoeira circles, and
episodic activities (public demonstrations, celebrations on commemorative dates, cultural
events, etc.). We observe that such spaces present different and sometimes contradictory
possibilities of critical formation for our deponents about the oppressive reality. Likewise, the
occupation still does not have enough organization to structure educational processes to
develop the criticality of its members and collective strategies for the struggle for rights. The
senses and meanings attributed by our deponents to the spaces of collective coexistence did not
reveal a subjectivity that significantly opposes the diverse expressions of the dominant
ideology, preserving strong elements of a naive view and a fatalistic posture towards reality.
Keywords: social movements; social inequality; political participation; popular education;
community social psychology.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Todo bicho tem direito à moradia
Por que eu não teria?
Até cobra debaixo da terra
João-de-barro nos pé de árvore
E o sabiá tem donde morá
E eu?
Onde vô pará?
Daniel Marques

Nas palavras de Daniel Marques, artista periférico, poeta e slammer, gênio e ativista de
todas as causas, me inspiro e me espelho para, mais do que abrir este texto, dar continuidade a
essa tarefa. Esta pesquisa nasceu de duas questões amplas que me despertavam profundo
incômodo: as violações de direitos perpetradas por uma desumanização persistente e a
necessidade de contribuir para a organização de uma contrapartida popular. A união desses
incômodos-interesses ganhou materialidade na proposta de investigar o processo de formação
crítica acerca da realidade opressora e das possibilidades de organização popular junto a
pessoas e grupos diretamente ligados à luta por direitos, em especial, a luta por moradia em
áreas periféricas da cidade.
Buscando apreender as possibilidades de criticidade por meio dos sentidos que
permeiam esse processo, o objetivo principal tomou a seguinte forma: investigar os sentidos e
significados atribuídos aos momentos convivência e espaços coletivos de um movimento de
luta por moradia da cidade de São Paulo. Como objetivos específicos: i) investigar os sentidos
e significados atribuídos pelo/pela militante à sua participação no movimento de luta por
moradia; ii) investigar a percepção das mudanças subjetivas vivenciadas pelo/pela militante ao
9

longo de sua participação no movimento de luta por moradia; iii) investigar os motivos e
necessidades relacionadas a entrada e permanência no movimento.
Iniciada em 2019, a pesquisa, de princípio, se defrontou com as incertezas e a atmosfera
fúnebre do início do governo de Bolsonaro e de João Dória que se desdobrou no fortalecimento
da criminalização dos movimentos socais com militantes da luta por moradia sendo presas –
um tempo de bastante desconfiança e resguardo por parte dos movimentos de moradia em São
Paulo. Por sorte, por trabalhos e relações de amizade anteriores a esta pesquisa, conseguimos
entrada em uma ocupação que havia se estabelecido no extremo da zona leste paulistana no
início do mesmo ano.
Recentemente instalada, a ocupação vibrava o frescor de um território novo para todas
pessoas presentes, o que foi fértil para as possibilidades de contato. Despretensiosamente, tal
sensação de abertura foi a via que tornou os contatos mais prazerosos e consistentes a ponto de
superar não apenas a constipação social e política daquele começo de ano como a do ano
seguinte, a pandemia de 2020. Por ter realizado uma boa aproximação com o campo em 2019,
as recomendações de isolamento em razão da pandemia do novo coronavírus impossibilitou o
contato presencial, mas não prejudicou as relações que já havíamos construído nos meses
anteriores. As trocas de mensagens e ligações continuaram, principalmente, com aqueles que
vieram a se tornar depoentes neste trabalho.
A despeito de tais desafios, a pesquisa seguiu adiante e resultou neste texto que está
estruturado em sete partes. Além deste primeiro capítulo introdutório, a dissertação está
organizada da seguinte forma:
O segundo capítulo aborda a questão da moradia situada na problemática mais ampla
do desenvolvimento da urbanização capitalista da cidade de São Paulo em suas dimensões
históricas, políticas e econômicas. A proposta foi apresentar um cenário que possibilite
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compreender os eventos históricos que fundamentaram a arena política da luta por moradia
atual e, simultaneamente, as condições para a emergência da ocupação aqui investigada.
O terceiro capítulo apresenta os conceitos da Psicologia da Libertação e da Psicologia
Histórico-Cultural com intuito explicitar os conhecimentos que foram o eixo de condução para
todo o processo de investigação, desde o desenho teórico-metodológico adotado às amarrações
conceituais que propiciaram o olhar que tivemos para as entrevistas e os diários de campo.
O quarto capítulo expõe a metodologia e os instrumentos adotados, bem como o cenário
físico e simbólico em que entraram em ação: o campo da pesquisa. Abordamos as nossas
escolhas metodológicas, cuidados éticos e, indissociavelmente, as vivências na ocupação onde
tais decisões se expressaram, principalmente, nas entrevistas e observações participantes.
O quinto capítulo apresenta as contribuições das e dos depoentes divididos em três
subtópicos: cenas do campo, síntese da história de vida e apresentação e interpretação dos
depoimentos.
O sexto capítulo aborda os tópicos analíticos mais significativos que decantaram da
apreciação dos depoimentos realizada no capítulo anterior, relacionando-os com as questões
mais gerais que mobilizaram esta pesquisa e se expressam no objetivo geral. Para isso,
evocamos a contribuição de diversos autores.
Por fim, o sétimo capítulo apresenta as considerações finais, momento que envolve toda
dissertação no esforço da síntese de observar as questões mais amplas que atravessam a luta
por direitos no tempo histórico em que essa pesquisa se encontra.
Boa leitura!
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CAPÍTULO 2

“Moradia é a porta de entrada para todos os direitos” 1: a luta dos movimentos de
moradia e a segregação na cidade de São Paulo

Impelidos pela indagação de Martín-Baró (1974) acerca de “¿Quién es el pueblo? (p.
11)”, teremos como fio condutor deste capítulo, o seguinte questionamento: quem é o povo que
luta pela moradia na cidade de São Paulo? Quem é esse sujeito coletivo que luta por um direito
básico? Para Baró, a compreensão de um povo, em sua singularidade, se realiza a partir do
conhecimento da significação histórica, política e socioeconômica que o envolve. Portanto,
pretendemos apresentar o movimento de moradia de São Paulo a partir destes três eixos.
Tomaremos como substância para tal tarefa as históricas relações de opressão no processo de
urbanização da cidade de São Paulo e as práticas coletivas de enfrentamento e solidariedade
realizadas pelo movimento social de luta por moradia.

A segregação socioespacial e a urbanização capitalista na edificação da cidade de São Paulo.
A questão da Terra sempre ocupou o centro dos conflitos na sociedade brasileira, como
afirma Ermínia Maricato (2008) ao intitulá-la de “nó da terra”. No campo ou na cidade, a
propriedade da terra funciona como um prisma, sob o qual emergem os mais complexos
problemas sociais, ambientais e políticos. Aprofundada pela globalização e pela posição do
Brasil no capitalismo global, a questão da terra alimenta nossa profunda desigualdade social,
assim como reforça à tríade das relações de poder existente entre propriedade, poder político e
poder econômico. Nas grandes cidades brasileiras, esta problemática aparece relacionada à

1

Frase de Jurema da Silva Constâncio, Militante e coordenadora regional da União Nacional por
Moradia
Popular
do
Rio
de
Janeiro.
Disponível
em
http://www.museudavida.fiocruz.br/index.php/noticias/13-educacao/1111-moradia-e-a-porta-deentrada-para-todos-os-direitos-diz-coordenadora-regional-da-uniao-nacional-por-moradia-popular.
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exclusão, à segregação e à depredação ambiental, sendo a dificuldade de acesso à terra regular
para habitação uma das responsáveis pelo inchaço das favelas e loteamentos ilegais nas
periferias, muitas vezes em áreas de ecossistema frágil (Maricato, 2008).
As favelas e as periferias pobres, assim como todo o espaço geográfico, devem ser
compreendidas como produto histórico e social que teve a lógica capitalista como eixo de sua
edificação; não apenas como produto, mas como condição e meio para reprodução do capital
(Isabel Alvarez2, 2013). À constituição do espaço urbano capitalista, fundamentado na
propriedade privada terra e na valorização do capital como sentido último da reprodução social,
se conformam padrões de diferenciação social e de separação. Nesse sentido, o espaço adquire
uma dimensão de uso, da presença e da possibilidade de apropriação por diferentes indivíduos
e classes sociais que concretiza processos de segregação socioespacial (Teresa Caldeira, 2000).
Flávio Villaça (2011) também argumenta que a segregação é resultado da desigualdade
econômica e de poder político de modo que os altos índices de segregação presente nas cidades
brasileiras correspondem à alta desigualdade que impera em nossa sociedade. A segregação é
a expressão espacial mais significativa da desigualdade presente no Brasil, é uma forma de
exclusão e dominação da população mais pobre operada espacialmente a partir de mecanismos
políticos, econômicos e ideológicos. Tal dominação se manifesta pela desigual distribuição das
vantagens e desvantagens do espaço produzido realizada e mantida pela da regulação direta e
material do valor do espaço, pelo poder sobre as ações do Estado (legislação urbanística,
produção do sistema de transportes, etc) e pela produção de ideias, transmitidas por diferentes
meios, com intuito escamotear a natureza social de produção do espaço.
Na cidade de São Paulo, a classe dominante produziu o espaço urbano delimitando a
grande área de concentração de suas moradias, onde também se encontram os seus locais de

2

Optamos por escrever, mesmo que dentro parênteses, o primeiro e o último nome das autorias na
primeira apresentação dos trabalhos neste texto.
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trabalho, de comércios e serviços. Villaça (2011) argumenta que, deste modo, a classe
dominante construiu o espaço urbano paulistano (mas o mesmo pode ser observado em outras
metrópoles) de maneira a otimizar os seus tempos de deslocamento e de exercer um controle
sobre a população mais pobre por meio de mecanismos socioespaciais. Isto é, o controle do
tempo é elemento central para a compreensão da segregação socioespacial, tendo em vista que
ele afeta diretamente as possibilidades de uso e apropriação dos espaços pelos diferentes grupos
e classes.
Considerando a lógica capitalista que serve como eixo de condução para a urbanização
das cidades, em São Paulo, a segregação socioespacial teve início junto ao processo de
urbanização do município. Teresa Caldeira (2000) afirma que São Paulo teve três momentos
de urbanização, cada um com modos específicos de segregação: i) o de adensamento e
heterogeneidade em uma pequena área da cidade; ii) o padrão centro-periferia; iii) o dos
enclaves fortificados. De maneira sintética, apresentarei os três momentos.
Desde o fim do século XIX, o espaço urbano da cidade de São Paulo era marcado por
forte adensamento populacional e heterogeneidade. Diferentes grupos se comprimiam em uma
pequena área urbanizada e a segregação, entendida como prática de diferenciação social e de
separação, se dava pelo tipo de moradia e pelas hierarquias sociais (Caldeira, 2000). Enquanto
a elite industrial e do café morava em mansões, os imigrantes que trabalhavam nas indústrias
residiam em bairros operários e o resto da população (trabalhadores livres, ex-escravos, negros,
brancos e outros imigrantes) vivia em condições precárias, em cortiços ou casas de cômodos
alugados, em geral, superlotados (Lourdes Carril, 2006).
Um breve relato do que era São Paulo na década de 1930 pode ser encontrado no livro
Tristes Trópicos escrito por Lévi-Strauss, que, ao residir na cidade por alguns anos, observou
as contradições impostas pela proximidade:
Pastos de vacas estendem-se ao pé de imóveis em concreto,
um bairro surge como uma miragem, avenidas ladeadas de
14

luxuosas residências são interrompidas de um lado e outro
por ribanceiras; ali, uma torrente barrenta circula entre as
bananeiras, servindo ao mesmo tempo de nascente e de
esgoto para casebres de taipa sobre estrutura de bambu,
onde se encontra a mesma população negra que, no Rio, se
instala no alto dos morros. (Lévi-Strauss, 1996, p.95).
A partir da década de 1940, com o advento do ônibus (substituindo a restrita cobertura
dos bondes), os crescentes fluxos migratórios do Nordeste em um intenso processo de êxodo
rural, e a recente prática do setor imobiliário de vender lotes “no meio do mato”, se constituía
o padrão centro-periferia. A expansão do serviço do ônibus, muito incentivada pelo setor
imobiliário, possibilitou aos trabalhadores morarem mais longe dos seus locais de trabalho e,
com o uso político de legislações urbanísticas, os cortiços e favelas foram cada vez mais sendo
expurgados do centro e obrigados a se deslocarem para as regiões periféricas (Caldeira, 2000).
A constituição da periferia não foi acompanhada por um processo planejado de
urbanização, instalação de serviços básicos e de nenhum tipo de financiamento para a
construção das casas e dos bairros (Caldeira, 2000). Os trabalhadores terminaram eles mesmos
por edificarem suas habitações pelas vias da autoconstrução, um processo penoso que envolveu
todos os membros da família, os quais se dedicavam a esta tarefa nos fins de semana e nas
férias. Por conta das condições econômicas, muitas famílias foram, ao longo de muitos anos,
construindo um cômodo de cada vez (Lúcio Kowarick, 2009).
Nas décadas de 1980 e 1990, grande parte dos bairros centrais da classe média e alta
perdeu população, ao passo que aumentou a proporção de moradores ricos em distritos do
noroeste e sudoeste da cidade. Pela primeira vez na história de São Paulo, parte significativa
desses sujeitos estavam deixando a região central para residir em áreas mais distantes,
dividindo o espaço, em muitas situações, com populações empobrecidas. Tratava-se da
segregação pelos enclaves fortificados expressa pela difusão dos condomínios fechados, que
na década de 1990 se tornaram o tipo de residência preferido dos mais abastados. A construção
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de tais empreendimentos requeria grandes lotes, o que não era possível nas áreas mais
adensadas das regiões centrais, explicando o deslocamento para a Vila Andrade e o Morumbi,
por exemplo (Caldeira, 2000).
Com a sobreposição à estrutura centro-periferia, a lógica segregacionista do fim do
século XX impôs uma nova paisagem à cidade, mais complexa e diversificada. São Paulo
passou a se caracterizar por contradições mais explícitas, por ser uma metrópole que melhorou
as condições urbanas de parte das áreas periféricas, ainda que tenha crescido a quantidade de
favelas e cortiços. Ricos e pobres, em algumas regiões, passaram a viver mais próximos, mas
separados pelos enclaves fortificados impostos pelos primeiros (Caldeira, 2000, p. 255).
Do fim do século passado para os dias de hoje, as diferenciações entre as regiões que
compõem a paisagem urbana têm se agravado a cada ano. Em estudo realizado por Marcelo
Nery, Altay de Souza e Sérgio Adorno (2019), constatou-se que atualmente há oito padrões
urbanos na cidade de São Paulo. Isto é, há oito padrões espalhados pela cidade que apresentam
unidade de características no que se refere a determinantes populacionais, ambientais,
criminais, habitacionais, de mobilidade e de expansão urbana. A pesquisa evidencia como a
organização da cidade transcende o eixo centro-periferia e como estas duas “áreas” preservam
uma diversidade de regiões no que tange os critérios citados. No entanto, é nos limites do
município que predominam os padrões de urbanização com os piores índices: habitações em
áreas de risco, alta criminalidade, atendimento precário nos serviços de água, esgoto e coleta
de lixo, entre outros.
No mesmo sentido, a Rede Nossa São Paulo em seu Mapa da Desigualdade de 2019
constatou que nas periferias se encontram a grande quantidade de favelas do município, com
suas condições precárias de habitação e acesso a serviços, os maiores índices de mortalidade
infantil, ausência de equipamentos de cultura, e uma diferença média na expectativa de vida
em relação aos bairros onde se concentra parte da população mais rica que pode chegar a 23
anos. Nas regiões mais favorecidas, além dos índices serem contrastantes, se concentram a
maior quantidade de empregos formais da cidade. Por fim, é nas áreas periféricas,
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principalmente as que se encontram nos limites do município, que reside grande parte da
população negra paulistana, de modo que esta proporção vai, gradualmente, diminuindo em
direção às regiões centrais (Rede Nossa São Paulo, 2019).
Através dos registros históricos e estatísticos, como o da Rede Nossa São Paulo, é
possível constatar o perfil étnico-racial majoritário das pessoas que residem nas periferias de
São Paulo e, consequentemente, compõem os movimentos sociais que daí emergiram,
evidenciando o racismo como elemento estruturante da organização (e segregação)
socioespacial de São Paulo. Ao argumentar sobre o conceito de racismo estrutural, Silvio
Almeida (2019) afirma que o racismo enquanto processo histórico inerente à constituição da
estrutura social atribuiu particularidades às dimensões econômicas, políticas e jurídicas de cada
sociedade, de forma que as instituições – estatais ou não, e funcionando em sua normalidade –
vão beneficiar indivíduos brancos em contraposição a outros grupos étnicos. O racismo
estrutural atua diferenciando, entre os grupos étnico-raciais, as probabilidades de acesso à
riqueza produzida e a mecanismos favorecedores de mobilidade social ascendente,
determinando que a desigualdade racial seja vivenciada na forma de pobreza, desemprego e
privação material e de bens por parte dos grupos minorizados.
Por estas razões, a população negra paulistana foi, paulatinamente, sendo expurgada das
áreas em que os grupos abastados viviam, nas quais se concentram os serviços e a infraestrutura
de melhor qualidade e onde a realização da vida urbana é mais cara, sendo obrigada, ao endosso
de práticas do Estado, a se deslocarem para regiões mais distantes. Nesse sentido, Lourdes
Carril (2006) afirma que nas periferias de São Paulo, por se caracterizam pelas habitações
precárias e autoconstruídas, a carência de infraestrutura urbana e serviços básicos, e por ser
onde majoritariamente reside a população negra, se cruzam e se materializam duas correlações:
uma, entre pobreza e moradia, e outra, entre pobreza e raça.
Embora o desemprego, a reprodução precária da força de trabalho e os menores salários
afetem principalmente a população negra, e, portanto, a pobreza e a privação de bens como a
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moradia, não se trata de esgotar a problemática na questão racial, tampouco de negar a classe
como categoria analítica. Trata-se mais de um esforço para elaborar reflexões sobre os efeitos
do capitalismo no que tange às questões raciais, que, no interior dessa lógica econômica e em
consonância com a história escravocrata brasileira, adquirem uma forma especificamente
capitalista (Almeida, 2019).
Friedrich Engels (2015), ao analisar a questão da moradia na Alemanha, revelou as
ligações da problemática da moradia com as relações de produção capitalista. O autor afirma
que a forte emergência da industrialização nas cidades alemãs na segunda metade do século
XIX forçou uma redução no valor da produção agrícola, o que prejudicou drasticamente a
qualidade de vida de pessoas que viviam no campo e terminou por forçar grandes contingentes
populacionais a se deslocarem para as cidades em busca de emprego nas fabricas. Aliado aos
salários precários, este processo culminou no que Engels chamou de escassez de moradia:
O que hoje se entende por escassez de moradia é o peculiar
agravamento das más condições de moradia dos
trabalhadores em razão da repentina afluência da
população às metrópoles; é o aumento colossal do preço
dos aluguéis; é a aglomeração ainda maior de moradores
nas casas particulares; e, para alguns, é a total
impossibilidade de encontrar alojamento (2015, p. 38).
Assim como aconteceu em São Paulo, esse cenário não tardou a preocupar a burguesia,
que, sob uma justificativa de saúde pública e necessidade de embelezamento da cidade, afastou
os espaços em que os sintomas da escassez da moradia surgiam.
Na realidade, a burguesia só tem um método para resolver
a questão da moradia do seu jeito – isto é, resolvê-la de tal
modo que a solução sempre volta a suscitar o problema.
Esse método se chama “Haussmann3”. [...] Entendo por
“Haussmann” a práxis generalizada de abrir brechas nos
3

Nas décadas de 1850 e 1860, Georges Eugène Haussmann, prefeito do Departamento do Sena, foi
responsável por ordenar a execução de grandes obras para remodelação de Paris, o que resultou na
demolição das moradias de trabalhadores para a construção de grandes avenidas, lojas, prédios
públicos etc., bem como para promover uma arquitetura que impedisse o sucesso de levantes
populares.
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distritos dos trabalhadores, em especial nos distritos
localizados no centro de nossas grandes cidades, quer tenha
sido motivada por considerações de saúde pública e
embelezamento, pela demanda por grandes conjuntos
comerciais localizados no centro ou pela necessidade de
circulação, como a instalação de ferrovias, ruas etc. O
resultado em toda parte é o mesmo, não importa qual seja
o motivo alegado: as vielas e os becos mais escandalosos
desaparecem sob a enorme autoglorificação da burguesia
em virtude de tão retumbante êxito, mas reaparece em outro
lugar e muitas vezes na vizinhança mais próxima4 (Engels,
2015, p. 104).
Segundo Engels (2015), nas metrópoles, sobretudo nas áreas centrais, uma certa
proporção de logro se torna regra social, o que posteriormente, e em teoria, deve ser
acompanhado pela elevação equivalente dos salários. Esse logro, aplicado no comprador pelo
vendedor, ao conservar determinada proporção mínima em uma região, encarece a realização
da vida das pessoas que ali residem, na compra de mercadorias e no pagamento do aluguel, por
exemplo. Apesar de toda a população ser afetada indiscriminadamente por isso, os
trabalhadores mais mal remunerados são os maiores prejudicados e precisam se deslocar para
onde a aplicação desse logro, contida em tudo que é comprado, é possível de ser paga com o
salário obtido. Engels faz uma descrição muito detalhada dos efeitos deste processo na
organização espacial das grandes cidades:
A expansão das metrópoles modernas confere ao terreno
situado em certas áreas, especialmente nas mais centrais,
um valor artificial, que com frequência aumenta de forma
colossal; os prédios construídos nelas, em vez de elevar
esse valor, acabam pressionando-o para baixo, porque não
correspondem mais às novas condições; eles são demolidos
e outros são construídos no lugar. Isso acontece sobretudo
com moradia de trabalhadores localizadas no centro, cujo
aluguel, por mais superlotadas que estejam as casas, jamais
ou só muito lentamente teria como ultrapassar um certo
valor máximo. [...] O resultado é que os trabalhadores são

4

Itálicos do autor.
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empurrados do centro das cidades para a periferia, as
moradias dos trabalhadores e, de modo geral, as moradias
menores se tornam raras e caras e muitas vezes nem podem
ser adquiridas, porque nessas condições a indústria da
construção civil, para a qual as moradias mais caras
representam um campo de especulação mais atrativo,
apenas excepcionalmente construirá moradia para os
trabalhadores (2015, pp. 39-40).

Engels (2015), que realizou essas reflexões sobre a escassez da moradia à luz da
realidade alemã nos anos de 1872 e 1873, afirmava, já nesta época, que a quantidade de
moradias existentes era suficiente para abrigar toda população, de modo que a expropriação de
parte das moradias de luxo das classes possuidoras e a transformação da outra em alojamento
amenizaria a problemática. Entretanto, por ser uma problemática decorrência das relações
produtivas capitalistas, somente poderia ser resolvida por completo com a tomada de poder
político e econômico pela classe trabalhadora. O modo como uma revolução social poderá
resolver esta questão vai depender tanto das circunstâncias históricas como da condução de
questões mais profundas que a embasam, como a supressão do antagonismo entre cidade e
campo.
A partir dos escritos de Engels é evidente a natureza do espaço geográfico como
produção histórica e social que teve a lógica capitalista como eixo de sua edificação; não apenas
como produto, mas como condição e meio para reprodução do capital. Por ser,
simultaneamente, produto e condição de práticas e relações sociais da produção capitalista,
resultou por envolvê-lo – os espaços geográficos – por uma dimensão do uso, da presença e da
possibilidade de apropriação por diferentes indivíduos e grupos (Alvarez, 2013).
Tal lógica, em face do neoliberalismo reinante, tem levado o urbano a realizar-se ao
contrário de seus princípios originais de promoção de encontros e sociabilidade (Alvarez,
2013). Ao utilizar o espaço da cidade como meio para expandir o comércio, absorver os
excedentes do capital e, principalmente, emplacar atividades de acumulação de riquezas, o
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urbanismo abandona a noção da cidade como espaço de convivência que deve atender aos
interesses de seus habitantes democraticamente em benefício de interesses particulares. Nesse
sentido, a cidade se torna o campo para empregar diversificadas estratégias de destruição a tudo
que se coloca como obstáculo à concretização do capital (David Harvey, 2014).
Assistimos não apenas a inexistência do direito à cidade, como o objetivo de não
realizá-lo. Harvey (2014) situa o direito à cidade tanto como uma reivindicação quanto como
uma reclamação, considerando que a cidade é a tentativa dos seres humanos de criarem um
mundo próprio que atenda suas necessidades e desejos mais profundos. O êxito nessa tarefa
não se efetivaria apenas no acesso individual ou grupal aos recursos da cidade, mas também
pelo grau de participação das pessoas nos rumos dos processos urbanísticos e na possibilidade
de reinventar a cidade. Trata-se de um direito mais coletivo que individual, que se cumpre na
partilha do poder sobre o processo de urbanização entre todos habitantes, refazendo não apenas
a cidade, mas a si mesmos.
O autor afirma que o direito à cidade é um dos direitos humanos mais valiosos, mas,
em contrapartida, “vivemos em um mundo” (p. 27) no qual nenhuma noção de direito parece
se sobrepor aos direitos de propriedade privada e à taxa de lucro. Os efeitos do neoliberalismo
no espaço urbano vão no sentido contrário ao que o direito à cidade projeta como adequado,
assim como coloca a busca pelo capital acima de qualquer relação genuinamente humana.
Milton Santos (2014/1987), por sua vez, afirma que a urbanização capitalista, com a
salvaguarda dos governantes, ao enxergar o espaço como meio para expansão do capital, trata
a população como consumidores, matando os dois componentes que seriam o embrião de um
senso de cidadania: o território e a cultura. A cidadania, que implica igualdade, não tem lugar
na sociedade em que o mercado dita as regras na produção do espaço e onde a aquisição de
bens e serviços que tornam a vida mais digna são empurrados para a esfera do privado. O
estímulo brutal ao consumo, por sua vez, inviabiliza a construção de uma cultura democrática
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comprometida com interesses coletivos, em razão de estimular uma noção de dignidade
alicerçada no ato de consumir e não de cidadania.
“E o direito de morar?”, questiona Milton Santos (2014, p. 61) ao expor os efeitos
políticos, culturais e subjetivos da sociedade consumista que vivemos. Por conta desta lógica
hegemônica, que transforma tudo em mercadoria, o direito à moradia ou a necessidade de ter
um lar tem sido constantemente confundida com o direito a ser proprietário de uma casa;
quando, na realidade, ser proprietário de uma casa não significa a garantia de uma moradia
estável. A ideologia do consumo, fortemente impregnada na população, transforma o que é
necessidade social essencial em objeto de consumo fetichizado, afastando os sujeitos de uma
proposta que remedeie a questão de modo mais amplo e preciso. Para atingir uma realização
plena do ser humano, a luta urbana deve enfocar a cidade como um todo ao invés, unicamente,
da obtenção da casa.
A dilapidação de tudo que remete à possibilidade de uso democrático dos espaços da
cidade, a busca por transformá-los em meios para acumulação de capital e a qualidade de vida
em objeto de consumo (Harvey, 2014; Santos, 2014) aliados à supressão dos direitos sociais,
outra característica dessa lógica neoliberal, deixará – e deixa – populações inteiras, as maiorias
mais pobres, submetidas às piores condições de vida e abandonadas à própria a sorte (Almeida,
2019). A consequência é a agudização de condições de vida que já se realizam sob o manto de
precariedades várias e sobrepostas.
Diante desta conjuntura, Guilherme Boulos (2012) afirma que aos movimentos de
moradia cabe realizar o que o Estado não faz, a reforma urbana com as próprias mãos:
“apropriar-se do espaço urbano de acordo com interesses coletivos, colhendo os frutos da
organização autônoma dos trabalhadores, sem deixar, por outro lado, de enfrentar o Estado
para a conquista dos nossos direitos” (p. 63).

22

No cenário em que o uso do espaço urbano busca incessantemente atender aos
interesses do capital, a expropriação de terrenos e edifícios com a finalidade de servir como
habitação popular tende a intensificação de uma situação que desde sempre foi marcada por
conflitos. Equivalente a intensidade deste conflito é a saída encontrada pelo Estado de
criminalizar a atitude dos movimentos de moradia de ocupar terrenos e prédios ociosos para
fazê-lo lembrar os artigos da Constituição Federal sobre a necessidade de desapropriação dos
imóveis que não possuem uma função social. Isto é, os movimentos de moradia agem em
conformidade com a constituição, exigindo, simultaneamente, o cumprimento da lei da função
social da propriedade e a garantia do direito à moradia digna, também prevista pela carta magna
(Boulos, 2012).
Além da disputa de narrativas entre o que é crime e o que é direito no que tange à luta
pela terra e pela moradia, o uso do aparato jurídico pelo Estado para tornar crime as ações dos
movimentos sociais como meio de obter a “legitimação” para reprimi-las com uso da força e
da violência (Nildo Viana, 2018) impõem-se como situação alarmante e de constante
preocupação tanto para os rumos da sociedade como para o cotidiano das lutas sociais.

Movimento de luta pela moradia do município de São Paulo: marcos históricos, relação com
o Estado e sujeito coletivo.
A violação do direito à moradia digna se materializa no déficit habitacional, o qual se
constitui por dois modos, um quantitativo e outro qualitativo. O primeiro está relacionado à
quantidade de pessoas que não possuem casa e vivem em situação de rua; o segundo, refere-se
ao número de famílias que moram em situações extremamente inadequadas, por exemplo, com
forte aglomeração de pessoas no mesmo espaço e/ou em condições precárias. Estes dois dados
juntos compõem o quadro da problemática habitacional. Em geral, os sujeitos que decidem
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integrar os movimentos de moradia possuem trajetórias relacionadas ao segundo fator, o
qualitativo (Boulos, 2012).
Em São Paulo, como vimos, este problema é antigo, originou-se junto ao processo de
urbanização do município, pois concomitante a este processo foi o surgimento dos cortiços,
barracos, favelas, entre outros tipos de habitações precárias. Entretanto, foi no fim da década
de 1970 e início de 1980 que os movimentos de luta por moradia surgiram no cenário social
com mais força e organização por conta da conjuntura política, econômica e social brasileira
na época (Maria Glória Gohn, 1991).
As estratégias de modernização econômica implementadas pelo regime militar na
década de 1970 foram incapazes de promover um desenvolvimento social mínimo,
ocasionando na realidade a sucção das reservas nacionais para pagamento da dívida externa,
recessão da economia e aumento no índice de desemprego. Com isso, as camadas populares,
em geral, perderam poder aquisitivo e, em contrapartida, houve um progressivo sucateamento
de diversos setores dos serviços públicos, como educação e saúde (Gohn, 1991).
A intensificação das carências sentidas pela população trabalhadora aliada à repressão
extrema do governo contribuiu para a generalização da política em diversas esferas da vida
social (Gohn, 1991). A impossibilidade de expressão dos interesses populares, tanto por meio
de manifestações públicas, como pelos canais institucionais de representação propiciou o
desenvolvimento de laços de solidariedade diretos entre vizinhos, parentes e amigos que, na
busca pela sobrevivência diária e proteção imediata diante de um clima social de medo,
passaram a se articular em organizações locais. Em espaços como as comunidades eclesiais e
as associações de moradores, a população começou a desenvolver estratégias para combater a
carestia, os loteamentos clandestinos, reivindicar a abertura de creches e serviços de água e luz,
por exemplo. Foram, portanto, lutas que surgiram de forma fragmentada, visto que não se podia
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conclamar toda a sociedade para luta aberta por direitos, e defensiva, em resposta à percepção
da ríspida violação de direitos (Vinicius Brant, 1982).
O apoio de instituições, partidos políticos e setores liberais de esquerda, que tinham o
Estado como inimigo principal durante o regime militar, abriu espaço para a manifestação
pública e atuação destes grupos no campo social de forma pública, fornecendo elementos
importantes para que eles se tornassem movimentos socialmente reconhecidos (Gohn, 1991).
No caso dos movimentos de moradia, o incentivo da Igreja Católica, por meio das comunidades
eclesiais de base, foi imprescindível não apenas por proporcionar uma salvaguarda para agir
com mais liberdade contra o regime militar, como possibilitou aos movimentos a obtenção de
elementos materiais e organizativos próprios da estrutura da Igreja que aprimoraram o seu
repertório de ações coletivas (Brant, 1982).
Na primeira metade da década de 1980, com a liberdade para atuação em um nível mais
amplo e a possibilidade de comunicação com os demais movimentos da cidade, assistiu-se à
multiplicação das lutas pela moradia, a sua congregação em grandes blocos e a reunião dos
movimentos em encontros e congressos. Embora todos eles tivessem como foco a questão da
moradia, havia uma diversidade de movimentos, os que lutavam pelo acesso à terra urbana,
pela posse da terra já ocupada, pela melhoria de infraestrutura dos bairros da periferia, favelas
e cortiços, pela construção de moradia em caráter comunitário de ajuda mútua e autogestão,
entre outros (Gohn, 1991). Em 1987 houve a fundação da União dos Movimentos de Moradia
de São Paulo (UMM/SP), que buscava congregar o movimento de moradia em toda a sua
pluralidade (Gustavo Cavalcanti, 2006).
A Constituição Federal de 1988 reconheceu a moradia como direito de todos, além de
exigir que a propriedade, urbana ou rural, possua função social, sob o risco de sua
desapropriação. No caso da urbana, a propriedade cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. A elaboração deste
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documento é responsabilidade dos municípios e obrigatória para aqueles com mais de 20 mil
habitantes (Brasil, 1988). Embora o direito à moradia seja competência comum aos três níveis
de governo pela constituição, cada município é responsável pela construção de sua política
habitacional, o que, no caso do munícipio de São Paulo, permitiu transformações significativas
e rupturas nesta área a cada troca de gestão (Renato Cymbalista & Paula Santoro, 2007).
No final da década de 1980 ocorre um processo de mudança nas forças sociais que
serviam de sustentáculo para os movimentos sociais urbanos. A ala conservadora da Igreja
Católica passa ter a hegemonia nas direções da instituição, o que significou o esvaziamento do
caráter político das comunidades eclesiais. Por outro lado, com a abertura política e a ascensão
de militantes e políticos de esquerda ao poder, com destaque para a gestão de Luiza Erundina
pelo PT (Partido dos Trabalhadores) na prefeitura de São Paulo, os movimentos de moradia
estiveram diante de uma situação muito diferente do habitual desde suas recentes origens: como
pressionar personalidades e setores políticos que até então não eram vistos como inimigos?
(Gohn, 1991).
A gestão de Luiza Erundina (1989-1992) se caracterizou por importantes avanços no
que tange à moradia de interesse popular e por uma significativa interlocução com os
movimentos sociais que culminou com a proposta dos mutirões autogestionários, marca desta
gestão. A administração integrou em seu quadro de funcionários diversos militantes
provenientes de movimentos sociais, bem como desenvolveu mecanismos de participação
popular para a elaboração e execução da política municipal de habitação (Ângela Amaral,
2002). Apesar dos rotineiros confrontos com a gestão Erundina e a secretaria de habitação, a
participação dos movimentos de moradia se deu em diversos níveis: no debate sobre as
problemáticas e discussão dos projetos, na indicação de terreno para a construção das unidades
habitacionais, na organização da população para urbanização de favelas, no gerenciamento dos
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empreendimentos pelas associações comunitárias nos programas de mutirão autogestionário,
entre outros (Cavalcanti, 2006).
A participação na construção e execução da política habitacional possibilitou aos
movimentos de moradia um desenvolvimento técnico acerca dos mecanismos de gestão das
políticas públicas de maneira a estimular a realização de propostas autônomas de trabalho
(Cavalcanti, 2006). Um exemplo disso foi a adoção da luta institucional junto ao Estado como
uma estratégia possível concretizada na formulação Projeto de Lei 2.710, que, sob a
coordenação da UMM/SP, foi encaminhado ao Congresso Nacional em 1992. Com quase 1
milhão de assinaturas, o projeto apresentava a proposta de criação de um Fundo Nacional de
Habitação Popular e de um Conselho Nacional para gerir a política habitacional do país
(Amaral, 2002).
Por outro lado, a gestão de Paulo Maluf (1993-1996) e do sucessor Celso Pitta (19972000), ambas marcadas por um forte autoritarismo, colocaram fim ao diálogo com os
movimentos sociais e realizaram inúmeras investidas com intuito de destruir a política
municipal de habitação da gestão anterior. O governo de Maluf criou o Projeto Cingapura, que
tinha um alto custo no valor unitário das habitações e priorizava a visibilidade da própria
política, tendo em vista que as obras eram implementadas em áreas de grande circulação de
veículos e, em geral, nas partes mais visíveis das favelas. Os movimentos de moradia, em
especial os das favelas, tiveram constantes conflitos com a gestão por conta da ausência de
participação popular, falta de critérios técnicos e a não adoção de princípios da reforma urbana
na elaboração e execução do programa Cingapura (Amaral, 2002).
Outra forte resistência do movimento de moradia às ações da gestão de Maluf se deu
pela continuidade do programa de construção por mutirão autogestionário. Em 1993, o governo
interrompeu o repasse de verbas para as associações responsáveis pela gestão dos mutirões,
assim como utilizou sua influência sob o Tribunal de Contas do município para que o órgão
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colocasse em julgamento a prestação de contas relativas ao programa, paralisando por completo
o andamento das atividades. Somente em 1995 a situação foi normalizada, depois de um intenso
processo de luta jurídica coordenado pela UMM e pela grande visibilidade social adquirida
pelo programa ao ser selecionado para integrar o relatório de práticas bem-sucedidas da II
Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos em 1996 (Nabil Bonduki, 2000).
Este período também foi marcado por um grande crescimento dos movimentos de
moradia. Assistiu-se à intensificação dos enfrentamentos realizados com os governos estaduais
e federais. Em 1993, por exemplo, a UMM/SP assinou o primeiro convênio do programa
mutirão autogestionário com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo). A apresentação do Projeto de Lei 2.710 ao Congresso
Nacional em 1992 teve uma grande repercussão social, situando os movimentos populares
como agentes reconhecidos no debate público acerca das decisões legislativas e executivas da
política federal. A maior visibilidade nacional e internacional com o programa de mutirões no
Congresso das Nações Unidas estabeleceu as bases para a ampliação da luta política dos
movimentos de moradia, de modo que a UMM/SP integrou às suas reivindicações de direito à
moradia, o direito à cidade e a reforma urbana (Cavalcanti, 2006).
Foi nesse cenário social que surgiram, em 1997, as primeiras ocupações de prédios
vazios no centro de São Paulo. A falta de uma política habitacional efetiva das gestões de Maluf
e Pitta, a condição vivida pelas camadas populares de baixos salários, as dificuldades nos
deslocamentos e acesso a serviços e infraestrutura, aliada a maior discussão dos movimentos
sobre o direito à cidade, localizou a ocupação dos prédios ociosos da região central como uma
estratégia possível. Tal prática rapidamente se disseminou para outras cidades do país, assim
como multiplicaram-se os movimentos que reivindicavam a moradia no centro de São Paulo
(Amaral, 2002).
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Entre 2001 e 2004, Marta Suplicy esteve à frente da prefeitura de São Paulo. Tendo em
vista as lembranças dos tempos de Luiza Erundina, os movimentos de moradia cultivaram
inúmeras expectativas sobre a volta do PT ao poder municipal, o que pôde ser observado na
intensa participação dos militantes na campanha eleitoral de Marta. Entretanto, a habitação não
foi tratada como prioridade e, no que tange a essa pauta, foi uma gestão marcada por
ambiguidades (Adauto Cardoso, 2004).
Os movimentos de moradia buscaram estabelecer um canal de comunicação com uma
postura bastante pragmática, entregando à prefeita nos primeiros meses de gestão uma carta
com as principais reivindicações: a retomada as obras e convênios paralisados ao longo das
gestões de Maluf e Pitta, a garantia da participação popular em todos os processos de gestão da
política municipal de habitação, a produção de novas unidades e reformulação do programa de
Mutirão, a viabilização do programa de moradia digna na região central, o desenvolvimento de
propostas para favelas e reformulação do programa Cingapura, e a articulação da política
habitacional com as políticas sociais dos demais setores (Amaral, 2002). Seguindo os caminhos
do movimento de saúde e educação, o movimento de moradia integrou a estas reivindicações
o pedido de vinculação de receita mínima para a pasta da habitação, exigindo que os fundos
destinados a esse setor não fossem menores que 5% do total orçamentário da prefeitura
(Cavalcanti, 2006).
Muitos dos técnicos presentes na primeira gestão do PT foram convidados a compor a
equipe da secretaria de habitação, assim como militantes da UMM de grande importância para
o movimento, os quais ficaram incumbidos de realizar o canal de comunicação entre a
militância e a prefeitura. Apesar disso, muitos membros dos movimentos de moradia não
ficaram satisfeitos com o governo de Marta, visto que, além da priorização de investimento em
programas rápidos e de baixo custo, como o de Regularização Fundiária, todas as unidades
habitacionais entregues eram obras iniciadas na gestão Erundina e os fundos destinados à
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habitação, quando comparados com os das quatro últimas gestões, só ficaram acima dos de
Maluf (Cavalcanti, 2006).
Um destaque da prefeitura de Marta foi a realização da primeira Conferência Municipal
de Habitação, um grande evento realizado entre 7 e 9 de setembro de 2001, que contou com a
participação de mais de 20 mil pessoas, considerando o evento principal e os pré-congressos.
Reuniu membros dos movimentos de moradia de diversos segmentos, representantes de outras
secretarias (educação, cultura, saúde etc.), da Caixa Econômica Federal, de Organizações nãogovernamentais (ONGs), das universidades, entre outros. A UMM participou ativamente em
todos os processos, preparou os seus representantes, realizou discussões para levar propostas
consistentes e, nos debates durante a conferência, se posicionou firmemente em defesa de suas
demandas, conseguindo aprovar boa parte de seus projetos (Amaral, 2002).
Apesar de diversas propostas dos movimentos de moradia terem sido deliberadas
democraticamente, com destaque para a aprovação da vinculação de receita mínima de 5% para
a secretaria de habitação do total orçamentário do município, apenas as relativas à participação
popular foram de fato executadas. Em 2002, o decreto n°13.425 promulgou a criação dos
Conselhos Municipais de Habitação5 (CMH; Cavalcanti, 2006).
Nestes anos, as experiências das ocupações geraram inúmeros debates entre os
movimentos que integravam a UMM. Embora tenham se espalhado rapidamente por todo o
país, o desgaste que gerava nos militantes e os despejos violentos que deram fim a muitas delas
colocaram em dúvida tal estratégia como uma opção de moradia. Parte dos movimentos
começaram a pensar as ocupações como meio de pressionar temporariamente o Estado e não
mais para morar nos imóveis. Isso, aliado a outros fatores e o posicionamento das lideranças,

5

Trata-se de um órgão deliberativo, fiscalizador e consultivo cujo objetivo é acompanhar, controlar e
avaliar a política municipal de habitação. A cada gestão, que possui duração de 2 anos, são escolhidos
48 membros, sendo 16 representantes do governo, 16 entidades comunitárias e organizações
populares relacionadas ao tema da habitação e 16 representantes de entidades da sociedade civil
também vinculadas ao tema da habitação, como universidades, sindicatos, ONGs, entre outros
(Luciana Tatagiba & Ana Claudia Teixeira, 2007).
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propiciou a fundação de outra entidade de articulação, a Frente de Luta por Moradia em 2004
(FLM; Luciana Tatagiba, Stella Paterniani & Thiago Trindade, 2012).
Com Serra, do PSDB (Partido Social Democrata Brasileiro), assumindo a prefeitura em
2005 e, no ano seguinte, o vice-prefeito, Kassab, que se reelegeu, permanecendo no cargo até
2012, as lutas travadas pelos movimentos de moradia com o Estado se deram principalmente
nos espaços de participação popular, os conselhos municipais. As medidas em relação à
habitação durante a gestão Serra-Kassab direcionaram boa parte dos recursos para a
urbanização de favelas, sobretudo as que pertenciam a áreas foco de especulação imobiliária,
ocasionando um esvaziamento no financiamento nos programas de mutirão por autogestão e
dos relativos à moradia no centro (André Santos, 2010).
Desde o início da gestão de Serra, Orlando Filho de Almeida, ligado ao setor
imobiliário, esteve à frente da Secretaria de Habitação, o que gerou inúmeros conflitos entre
este e os movimentos de moradia, tendo em vista a postura do secretário em não querer dar
continuidade aos programas criados na gestão anterior. No CMH, a disputa sobre os rumos que
a política municipal deveria tomar foi tanta que nenhuma resolução foi aprovada até novembro
de 2005, último ano da primeira gestão do conselho. A eleição para a gestão 2005-2007
aconteceu no mesmo dia das eleições para os diretórios regionais do PT, de modo que os
movimentos de moradia ligados ao partido e que compunham a gestão 2003-2005 do CMH
não conseguiram se organizar para estar presentes na eleição dos novos conselheiros e eleger
representantes, o que pôde ser observado na significativa redução dos votos provenientes de
entidades populares em comparação com a eleição para a primeira gestão (Luciana Tatagiba &
Ana Cláudia Teixeira, 2007).
A segunda gestão, por outro lado, foi marcada por poucos embates entre os conselheiros
e o secretário de habitação, considerando o que está registrado nas atas das reuniões, e pela
aprovação de boa parte das propostas realizadas pelo governo, sendo a provisão da política
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habitacional via empreiteiras para as favelas a principal delas. Sabe-se que as ocupações e as
reivindicações de moradia de interesse popular no centro da cidade eram fortemente
combatidas pelo secretário e seus aliados, o que intensificava o embate com os movimentos de
moradia. Estes, apesar de não estarem presentes significativamente como na primeira gestão
do CMH, continuaram a acompanhar as discussões e decisões do órgão durante todo período.
Na gestão iniciada em 2007, os movimentos de moradia conseguiram voltar a ocupar os
assentos do conselho destinados às organizações sociais (Tatagiba & Teixeira, 2007).
As intenções em colocar barreiras à participação popular no CMH não cessaram. Em
2011 a gestão Kassab modificou o processo de eleição dos conselheiros, passando a exigir um
cadastramento prévio e a formação de chapas para concorrer às 16 vagas destinadas às
entidades populares. Isto é, se antes estas podiam se organizar para eleger representantes, agora
a chapa com maior número de votos obteria as 16 vagas. Diante de tal desafio, o saldo foi
positivo: depois de muita discussão, os movimentos de maior visibilidade em São Paulo
conseguiram se unir em uma mesma chapa, intitulada “Unidade Popular”, que integrava a
UMM, a FLM e o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM). Por outro lado, havia
a chapa “Habitação no Rumo Certo”, que estes movimentos chamavam de chapa “do governo”,
visto que era composto por movimentos que simpatizavam ou tinham relações com a gestão
vigente. Em paralelo a esta disputa, a chapa Unidade Popular, com o apoio de diversos setores
políticos, entrou com uma ação judicial junto ao Ministério Público para revogar as
modificações impostas pela administração municipal. As batalhas judiciais ocasionaram o
adiamento das eleições diversas vezes, de modo que ela só foi realizada no segundo ano da
gestão de Fernando Haddad, o qual retornou com as regras do modo como eram antes, sem précadastramento e eleição por proporção de votos (Carlos Aquino, 2015).
Apesar da forte oposição da gestão Serra-Kassab às ocupações, principalmente as que
ocorriam nas regiões centrais da cidade, os movimentos continuaram utilizando essa estratégia
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em seu processo de mobilização. Somente na região central de São Paulo aconteceram 48
ocupações entre 2005 e 2012, sendo que desde de 2008 há um crescimento constante na
quantidade de ocupações realizadas a cada ano (Thiago Trindade, 2017). Reproduzindo dados
da Polícia Militar, o jornal Folha de São Paulo afirma que ocorreram 257 ocupações em todo
o município nos últimos dois anos da gestão Kassab, 2011 e 2012. No ano seguinte, por sua
vez, houve um boom de ocupações espalhadas por toda a cidade, totalizando 683 ocupações
entre 2013 e 2014 (Giba Bergamini Jr., 2014).
No segundo semestre de 2013, o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto),
com forte atuação na Grande São Paulo, organizou grandes ocupações na Zona Sul do
município, com destaque para a ocupação “Nova Palestina” que contabilizou 8.000 famílias.
No ano seguinte, ano da Copa do Mundo, o movimento também realizou ocupações que
obtiveram grande repercussão social por denunciarem a lógica da cidade como mercadoria, tão
viva nos preparativos e durante a realização do evento. Em 3 de maio, o MTST ocupou um
terreno abandonado há 20 anos que ficava a 3 km da Arena Corinthians, em Itaquera. A
ocupação foi intitulada “Copa do Povo” e se tornou um símbolo da luta contra a crescente
especulação imobiliária que envolvia a região por conta da construção do estádio. Preocupados
com a movimentação política ao lado de onde aconteceria a abertura do evento, no dia 9 de
junho, o governo federal decidiu atender as famílias da “Copa do Povo” por meio Programa
Minha Casa, Minha Vida6, na modalidade entidades (Guilherme Simões, Marcos Campos &
Rud Rafael, 2017).

6

O PMCMV foi uma política nacional de habitação criada em 2009, que buscava facilitar a aquisição
da moradia para famílias com renda mensal de três faixas socioeconômicas distintas. Na faixa 1, de
até R$1.600,00, as construtoras são remuneradas diretamente pelo poder público e as famílias
contempladas pagam parcelas por 10 anos a um valor muito pequeno em relação ao custo total das
unidades. Na faixa 1 há também a modalidade “entidades”, em que a construção do empreendimento
é contratada junto a organizações representativas de movimentos de moradia, as quais se
responsabilizam pela construção e indicação dos contemplados. As famílias que enquadram nas faixas
2, renda mensal entre R$1.600,00 e R$3.100,00, e 3, renda mensal R$3.100,00 e R$5.000,00,
integram o “mercado popular”, os contratos são firmados diretamente com a construtora e o
financiamento é realizado pela CAIXA com condições mais favoráveis do que as presentes no
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Nesse contexto de intensa articulação dos movimentos de moradia, a gestão Haddad
(2013-2016) apresentou uma proposta de revisão do Plano Diretor com importantes avanços
no sentido de combater a lógica segregacionista da cidade, dentre eles: dobrar o número de
ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), elaboração de instrumentos urbanísticos de
combate à concentração econômica da terra, estruturação de uma dinâmica de adensamento
populacional para além dos bairros privilegiados e ao longo da rede de transporte público de
massa e criação de um departamento de fiscalização da função social da propriedade (João
Sette Ferreira, 2016). O plano foi aprovado na Câmara dos Vereadores em junho de 2014,
contudo, uma intensa disputa política se criou em torno do texto. Por um lado, os políticos
ligados ao setor imobiliário buscaram retardar a votação; os movimentos de moradia, por outro,
para garantir a aprovação do plano com a manutenção dos avanços, acamparam na porta do
órgão por 10 dias, realizando cotidianamente manifestações públicas e confrontos com a polícia
(Simões et al, 2017).
Nos últimos dois anos de gestão, os movimentos de moradia continuaram realizando
ocupações e manifestações públicas, bem como atuando nos conselhos de participação popular
com o intuito de pressionar o prefeito a acelerar os processos da política habitacional em
andamento. Isto é, a gestão de Haddad tinha feito promessas audaciosas em sua campanha
(como a entrega de 55 mil unidades habitacionais) e elaborado um Plano Diretor alinhado a
muitos interesses populares, e o movimento queria ver tais projetos materializados (Bergamini
Jr, 2015).
As ocupações realizadas nesta época tinham o intuito não apenas de pressionar a
desapropriação de prédios e terrenos, como de forçar a destinação dos imóveis desapropriados
em habitações de interesse popular. Na madrugada do dia 31 de outubro de 2016, por exemplo,

mercado, embora muito distantes do que é oferecido às famílias que se enquadram na faixa 1 (Rolnik
et al., 2015).
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a FLM ocupou, simultaneamente, quatro edifícios em São Paulo, dentre esses, a antiga sede do
INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), localizada na região central da cidade. O INSS já
havia repassado o prédio para a prefeitura, o movimento reivindicava a transformação do
imóvel em habitação social e não em outra coisa. Nesta ocasião, uma das lideranças do
movimento, em entrevista à Agência Brasil, disse que o ato realizado também visava
demonstrar a posição contrária à aprovação da PEC (Projeto de Emenda Constitucional) 241,
na época em tramitação no senado, que propunha o congelamento dos gastos com serviços
públicos por 20 anos, realizando a modificação dos valores apenas para correção da inflação
(Daniel Mello, 2016a).
Em 2017, houve também outra manifestação de grande repercussão endereçada ao
governo federal. O MTST realizou uma ocupação em frente ao escritório da Presidência da
República, na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, para pressionar o governo
Temer a retomar a contratação de moradias populares pelo Programa Minha Casa, Minha Vida
para famílias com rendas mensais de até R$1.800. A ocupação que terminou vitoriosa, durou
22 dias entre abril e maio e teve significativo apoio de artistas e intelectuais, tendo em vista a
quantidade de eventos realizados no lugar: atividades culturais, aulas públicas, rodas de
capoeira, apresentações de rappers e DJs, entre outros (Renato Santos, 2018).
O incêndio sucedido de desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do
Paissandu, região central da cidade, no dia 1 de maio de 2018, também foi um marco na história
do movimento de moradia de São Paulo. Abandonado desde 2003, o prédio estava ocupado por
membros do MLSM (Movimento de Luta Social por Moradia). Ao menos sete pessoas
morreram (Kleber Tomaz, 2019). A grande repercussão do desabamento colocou as
problemáticas da moradia em São Paulo na ordem do dia e tensionaram as relações entre os
movimentos de moradia e a gestão municipal, tendo em vista que João Dória, o qual havia
deixado recentemente o cargo de prefeito para disputar as eleições para o governo do estado,
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afirmou que a ação do MLSM se tratava de uma “invasão” e que contou com financiamento de
uma “facção criminosa” (André Vieira & Ana Cristina Conceição, 2018).
No início de 2019, a polícia civil apresentou um relatório de apuração das investigações
sobre o desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, apontando três coordenadores do
movimento como responsáveis pela tragédia (Tomaz, 2019). Em junho de 2019, em ação do
inquérito que investigava o acontecido, a polícia civil prendeu provisoriamente cinco
lideranças de movimentos de moradia por suspeita de extorsão, tendo ordem judicial de busca
e apreensão de outras cinco pessoas que não foram encontradas. Considerando que as pessoas
presas pertencem ao MSTC e ao MMPT (Movimento de Moradia para Todos), o advogado em
defesa do MSTC afirma que há arbitrariedades na ação judicial por autorizar a prisão de
lideranças que não estão envolvidas com a ocupação Wilton Paes (na época do desabamento
ocupado pelo MLSM) e que a intenção era de criminalizar os movimentos de luta por moradia
(Gilberto Amendola, 2019).
Nos últimos anos também tem sido notado por diversos estudos – como é o caso deste,
veremos nas seções seguintes – uma presença significativa de segmentos religiosos evangélicos
pentecostais nos movimentos de moradia e da terra, de maneira geral (Fábio Ferreira & Milene
Almeida, 2016; Cláudia Swatowiski & Luciano Barbosa, 2019; Patrick Timmer, 2011).
Embora se trate de uma pluralidade de atores e cosmologias dentro deste enquadre teológico,
tal presença é perceptível pela quantidade de militantes que se autodeclaram evangélicos
pentecostais e pelo surgimento de igrejas dentro das ocupações. Em geral, as pesquisas
registram que os cultos religiosos estão conquistando um espaço importante no cotidiano dos
movimentos e produzem efeitos no processo de luta por direitos. Neste contexto, a dimensão
política e a dimensão religiosa não se confundem, mas preservam uma relação constante de
tensão decorrente da contradição moral que se origina da figura social do “crente” e do
“invasor” (Swatowiski & Barbosa, 2019). Apesar disto, as poucas pesquisas sobre o assunto
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reforçam a insuficiência de conhecimento produzido acerca desta conjuntura, do que
caracteriza a relação entre estas dimensões e os efeitos de uma sobre a outra.
Em 2020 e 2021, as ações dos movimentos de moradia diante da pandemia do COVID19 reforçaram o seu papel como sujeito coletivo para a denúncia dos inúmeros direitos violados
das populações mais empobrecidas e, simultaneamente, como agente garantidor de direitos. A
pandemia recrudesceu as agruras já anteriormente vivenciadas por quem não possui acesso à
moradia digna, tornando impossível o cumprimento de todos os protocolos de prevenção à
contaminação do vírus – como permanecer dentro de casa por longos períodos –, a notar pela
quantidade de óbitos em bairros periféricos paulistanos. Como afirma Carmen Silva, liderança
do MSTC, a “pandemia reverbera grito histórico de movimentos: tudo passa pela moradia”
(Ricardo Matsukawa, 2020). Isto é, se a relação entre moradia e sobrevivência sempre foi uma
realidade, a disseminação da COVID-19 a radicalizou, expondo cruelmente milhares de
pessoas ao contato com o vírus (Veridiana Fiorotto, 2020).
Além da denúncia acerca da gravidade da situação por meio, por exemplo, do Manifesto
Movimentos contra COVID-19 e da luta pela suspensão das reintegrações de posse durante a
pandemia, os movimentos de moradia foram responsáveis por realizar e gerenciar inúmeras
ações de solidariedade dentro das próprias ocupações e nas comunidades mais vulneráveis,
como o provimento de cestas básicas, equipamentos de prevenção individual e informações
seguras sobre a transmissão do vírus. Exercendo, por vezes, o papel do Estado, os movimentos
coordenaram ações que reuniram diversos coletivos de luta por direitos, organizações nãogovernamentais, alguns investidores e acadêmicos para assegurar a sobrevivência das pessoas
mais empobrecidas. Os efeitos da mobilização e engajamento social dentro das ocupações, nos
bairros periféricos e nas favelas ainda estão para ser melhor investigados. A articulação
comunitária desenvolvida pelos movimentos sociais nos últimos meses e a já notável maior
discussão acerca de alguns direitos, que em função das demandas trazidas pelo momento se
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mostraram imprescindíveis, alimentam a esperança da produção de ranhuras na dinâmica
política da sociedade (Fiorotto, 2020).
É importante destacar também que em meio ao cenário pandêmico e em decorrência da
gestão da crise socioeconômica ocasionada pela COVID-19, houve um acelerado aumento da
inflação e do desemprego, aprofundando os níveis de pobreza e miséria no país. O desemprego
de 14,7% registrado no fim do segundo trimestre de 2021 (Paula Soprana, Leonardo Vieceli &
Daniela Arcanjo, 2021) e a inflação estimada em 9,33% para o fim do mesmo ano (Alexandro
Martello, 2021) recrudesceram ainda mais as condições de vida da população mais pobre, o
que pôde ser observado no número recorde de pessoas endividadas, cerca de 62 milhões de
brasileiros (Tiago Américo, 2021). É envolvido nesta realidade que os movimentos de moradia
precisam travar a luta por direitos fundamentais à realização digna da vida, dos quais a
habitação possui centralidade.
Por fim, podemos afirmar que os movimentos sociais de luta por moradia,
especificamente, explicitaram ao longo de sua trajetória histórica não apenas o déficit
habitacional, mas também a segregação espacial e as condições indignas de habitação que as
camadas mais empobrecidas sofrem. A periferia, como berço do movimento e lugar violado de
diversos direitos sociais, incumbiu à luta pela moradia o alinhamento às lutas com o poder
público também em prol de melhorias nos serviços de educação, saúde, transporte, lazer e
cultura (Janaina Bloch, 2008). No caso de São Paulo, os movimentos de moradia, apesar de
surgirem no cenário social e político apenas na década de 1980, descortinaram uma
problemática que sempre existiu, desde os primórdios de seu processo de urbanização.
Com aproximadamente 40 anos de trajetória, a conjuntura atual e a história recente
mostram que o movimento de moradia ainda terá elementos materiais para existir por muito
tempo, a julgar pelo crescente déficit habitacional em São Paulo, e em todo o Brasil
(FGV/ABRAINC, 2018), e a intensa disputa sobre rumos da política habitacional. Carmem
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Silva durante uma ação do movimento em 2016 disse: “Nós queremos mostrar para o Estado
que nós existimos, que a demanda nunca acaba. O déficit só aumenta e tem de haver uma
solução” (Mello, 2016b).
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CAPÍTULO 3

Processos psicossociais de formação (a)crítica de sujeitos: reflexões a partir da Psicologia
Histórico-Cultural e da Psicologia da Libertação

“Los sin vivienda”: espaços de convivência coletiva e formação de (a)crítica de sujeitos
Para Martín-Baró (1976, 1978), “Los sin vivienda”, como menciona em seus textos,
sofrem de uma problemática social e econômica, mas que, indubitavelmente, penetra suas
subjetividades e adquire uma natureza também psicológica. Tendo em vista que a violação ao
direito à moradia digna se expressa frequentemente na vivência de residir em um espaço
precário, tanto da estrutura física como das relações interpessoais de adensamento, o autor
pontua:
El hacinamiento característico en que habitan "los sin
vivienda" fuerza al individuo a vivir hacia afuera. En
nuestra cultura, gran parte de la personalidad más profunda
se cultiva en el ámbito de la intimidad; la interioridad de
una persona va floreciendo a través de las relaciones más
intimas, relaciones que se viven por excelencia en el seno
de la familia y del hogar. Sin embargo, cuando la vivienda
se hace "pública" por el hacinamiento de individuos, las
personas no pueden construir normalmente un clima de
intimidad, y se ven expulsados hacia afuera de sí mismos.
No hay interioridad posible donde no es posible intimar.
Sin embargo, no por eso la persona deja de tener un
interior; solo que ese interior es cerrado, cercado, protegido
por mil muros y, en no pocos casos, negado (1976, p.1).

A constituição do sujeito em dialética com o seu meio, quando se trata de uma realidade
que impossibilita a vivência de intimidade, de apropriação subjetiva do lugar, de realização das
atividades rotineiras, impõe a seguinte questão: quais são os efeitos subjetivos ou psicossociais
da vivência de uma moradia precária e superlotada? Buscando responder essa pregunta a partir
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da realidade de El Salvador, Baró (1973) sintetiza: “[...] la población se siente estrecha, como
necesitada de aire, y esta situación pone a las personas en el camino de la conflictividad, de la
agresividad antisocial y quizá en un progresivo deterioro en su salud mental” (p. 127). Isto é,
tais vivências de moradia expressam condições materiais que atentam à realização digna da
vida, de modo a aumentar o estresse subjetivo, as possibilidades de conflitos e, no limite,
acarreta prejuízos à saúde mental.
Em sua tese de doutorado, defendida na Universidade de Chicago em 1979, com
objetivo de investigar os efeitos psicossociais da densidade doméstica e da sensação de
aglomeração em Salvadorenhos das classes mais baixas, Martín-Baró observou que apesar da
alta densidade doméstica e da sensação de aglomeração serem fatores de perturbação da vida
familiar, havia o cultivo de relações interpessoais profundas entre os familiares com um
mínimo de recursos materiais e espaciais. Isto é, apesar dos participantes apresentarem um
sentido satisfatório com a dinâmica familiar, o autor pontua que a sensação de aglomeração era
alta o suficiente para ser considerada um problema sério.
Nesta pesquisa, utilizando-se de escalas específicas como instrumentos de investigação,
Martín-Baró (1979) também constatou baixos níveis de consciência de classe (também
mencionado como consciência individual de classe)7 e de envolvimento com grupos sociais
(para além do núcleo familiar) entre os salvadorenhos que experienciam condições precárias
de habitação. O autor argumenta que nem a densidade habitacional (pessoa por metro
quadrado) e nem a sensação de aglomeração possuem relação com os níveis de consciência de
classe. A observação deste dado teve sua compreensão relacionada a múltiplos fatores, como a
própria condição de moradia, pobreza econômica, falta de educação formal e outras questões

Por consciência de classe, Martín-Baró apresenta a seguinte compreensão: “Class consciousness is
understood to be expressed awareness of personal and social problems, their social roots, the forces
impinging upon their solution, as well as one's active involvement in solving those problems.” (1979,
p. 166).
7
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sociais. Quanto aos níveis de envolvimento social, Baró entende o dado encontrado como efeito
de um processo sucessivo de exclusão de oportunidades de participação em organizações
sociais vivenciados por estes sujeitos ao longo da vida.
Em uma ocupação de movimento de moradia diversos dos seus membros tem como
motivador primeiro de sua participação as condições precárias de habitação vivenciadas
anteriormente e/ou a necessidade de se livrar do custo do aluguel, como sinalizado por Boulos
(2012). Isto é, essas pessoas possuem uma trajetória de vida atravessada por processos muito
próximos aos apresentados por Martín-Baró (1979). Diante disso e considerando que a vivência
persistente da violação de moradia digna e das demais problemáticas sociais que acometem a
vida desses sujeitos, afetando inclusive as possibilidades de consciência individual de classe e
de envolvimento social em grupos além do núcleo familiar, quais são os desafios vividos por
um movimento social de moradia para formar criticamente seus membros? Quais são os
obstáculos subjetivos vivenciados por essas pessoas ao integrarem a luta por direitos e se
envolverem com uma ocupação de movimento de moradia? O estreitamento forçado e
prolongado das condições materiais para a realização da vida, dentre elas a habitação,
estabelecem quais obstáculos para a formação crítica acerca da realidade opressora?
Como um grande grupo de pessoas, a ocupação ou o movimento social dispõe de uma
dimensão organizativa a partir de subgrupos menores, de modo a exigir que as práticas destes
estejam em consonância com os propósitos daquele. Martín-Baró (1987/2017a) define grupo
humano (ou grupo com história) como uma “estrutura de vínculos e relações entre pessoas que
canaliza, em cada circunstância, necessidades individuais e ou interesses coletivos” (p. 210) e
dispõe de três elementos essenciais: (a) estrutura, uma unidade de vínculo e relações entre as
pessoas e grupos que o compõem; (b) um caráter instrumental em relação às necessidades e os
interesses de seus membros (relativo às circunstâncias concretas); e (c) pode servir para
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canalizar necessidades pessoais e/ou interesses coletivos, em geral há uma articulação entre
ambos.
Adotando a compreensão baroniana, pode-se dizer que a ocupação, como um grande
grupo, tem uma estrutura, entre lideranças e bases, entre os subgrupos e sujeitos, cujo objetivo
é atender as necessidades de cada um e, ao mesmo tempo, de todos; uma necessidade que é
pessoal, mas que para ser satisfeita precisa estar articulada com debates mais amplos. Baró
(1987/2017a) também postula três aspectos que conformam a identidade de um grupo: (a) a
relação com outros grupos, por meio das relações de cooperação, competição ou
enfrentamento; (b) a formação organizativa interna, que diz sobre a regulação e sistematização
acerca das funções, tarefas e atribuições; e a (c) o nível de pertencimento subjetivo dos
indivíduos ao grupo ou da existência de um grupo psicológico.
A identidade grupal, por sua vez, guarda relação com a atividade exercida pelo grupo
ou a contribuição que realiza para seus membros e para a sociedade. Para os indivíduos, a
atividade do grupo será significativa se ela atender às suas necessidades e/ou interesses; para a
sociedade, a atividade terá importância caso se configure como uma contribuição que implique
mudanças na vida social. Em muitos casos, a atividade é a matriz central do grupo, é a raiz
última de sua identidade, tendo em vista que, nestes casos, é a ação para com seus membros
que confere base ao grupo (Martín-Baró, 1987/2017a).
Embora a constituição de um grupo possa ser compreendida como resultado da
consciência das pessoas acerca de seus interesses e objetivos comuns, cuja concretização
necessita de unidade e ação, muitos destes membros podem não conhecer a raiz última dos
problemas aos quais o grupo está orientado a agir (Martín-Baró, 1987/2017a). E, nesse sentido,
Martín-Baró (1987/2017a) questiona sobre qual o efeito decorrente das atividades do grupo
sobre seus membros, considerando que há uma relação dialética entre consciência e atividade,
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entre o entendimento acerca das problemáticas que afligem o grupo e atividade que este
consegue realizar para avançar no pensar e agir pelo que busca coletivamente.
Sobre a identidade do grupo e os interesses presentes em suas atividades coletivas, o
autor afirma:
Em última instância, o aspecto mais importante de um
grupo é a sua conexão, explícita ou implícita, com
exigências, necessidades e interesses de uma classe social.
Todo grupo – desde a família ou o núcleo de amigos
íntimos até o partido político, o sindicato ou a associação
gremial – canaliza interesses sociais específicos. Assim o
grupo é a mediação concreta de uma determinada situação
e de uma circunstância histórica. Os interesses sociais
podem ser de natureza mais pessoal e individualizada ou de
natureza mais coletiva, ainda que não exista,
necessariamente, oposição entre uns e outros, mas sim
articulação (Martín-Baró, 1987/2017a, pp. 212-213).

Em consonância com Martín-Baró, é oportuna a argumentação de Paulo Freire (2019a)
de que toda ação cultural carrega em si a intenção (consciente ou não) de permanência ou de
mudança da lógica opressora vigente. Nas palavras do autor:
Toda ação cultural é sempre uma forma sistematizada e
deliberada de ação que incide sobre a estrutura social, ora
no sentido de mantê-la como está ou mais ou menos como
está, ora no de transformá-la. Por isto, como forma de ação
deliberada e sistemática, toda ação cultural [...] tem sua
teoria [dialógica ou antidialógica], que, determinando seus
fins, delimita seus métodos. A ação cultural ou está a
serviço da dominação – consciente ou inconscientemente
por parte de seus agentes – ou está a serviço da libertação
dos homens. Ambas, dialeticamente antagônicas, se
processam [...] na e sobre a estrutura social, que se constitui
na dialeticidade permanência-mudança (p. 245).

Considerando estas reflexões de Martín-Baró e Paulo Freire acerca da
indissociabilidade entre a ação no mundo e os interesses sociais por mudança ou permanência
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e tendo em vista o campo-território que esta pesquisa se debruça, cabem os questionamentos:
a ocupação de luta por moradia de um determinado movimento social tem sido mediadora de
quais interesses coletivos e individuais? Suas atividades em subgrupos, os espaços de
convivência coletiva que compõem a agenda da ocupação, têm sido mediadores de quais
interesses sociais? De que maneira os interesses por mudanças sociais se articulam com os
efeitos da lógica opressora no cotidiano do movimento social no processo dialético de
permanência-mudança?
No texto intitulado “Ação Cultural e Reforma Agrária”, Paulo Freire (2019b) responde
a questionamentos próximos a esses, mas referenciados ao contexto da luta pela reforma agrária
e pela produção agroecológica em assentamentos rurais. O autor argumenta que a mudança da
estrutura de latifúndio para a de assentamento por meio da reforma agrária exige um
permanente pensar crítico em torno da ação transformadora que esta mudança envolve e dos
resultados que dela mesma venham a obter, de maneira que, qualquer postura ingênua em face
deste processo pode conduzir a erros e equívocos graves.
Partindo da compreensão do assentamento de reforma agrária como uma unidade
cultural, Paulo Freire (2019b) argumenta que os camponeses desenvolveram seus modos de
pensar e visualizar o mundo de acordo com pautas culturais que, muito certamente, estão
marcadas pela ideologia de grupos dominantes da sociedade da qual fazem parte. Por estarem
em contato com tal ideologia desde cedo, e por esta cristalizar seus efeitos nas subjetividades
de cada um, dia após dia, muitas dessas formas de pensar e atuar persistem mesmo em áreas
em que os camponeses experimentam conflitos em defesa dos seus direitos. Esta é a razão que
explica a existência de muitas das manifestações culturais provenientes da lógica do latifúndio
em territórios de assentamento, marcada pelo que o autor chama de “cultura do silêncio.
Somente a partir desta reflexão podemos entender o caráter fatalista dos camponeses em face
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aos desafios da nova realidade ou até mesmo da adoção do modelo dominador de patrão
latifundiário como exemplo de cidadania a ser seguido.
O exercício ou a caminhada para fazer dissipar as pautas culturais opressoras da lógica
latifundiária nos assentamentos requer a vivência de novas relações humanas em consonância
com as características da recém estrutura instaurada que, por estarem baseadas numa realidade
material diferente, preserva o potencial de criar um estilo de vida radicalmente oposto ao
anterior e de avançar ainda mais na luta por mudanças objetivas e estruturais (Freire, 2019b).
Considerando que experiências de luta por direitos e construção de uma cultura avessa
à dominação se realiza no interior de uma realidade opressora hegemônica, a contradição
vivenciada pelos sujeitos é iminente, embora mais visíveis em alguns contextos do que outros.
Tais contradições surgem como um emaranhado de sutilezas e complexidades que assumem
uma configuração singular em cada pessoa e em cada território, de modo a ter diferentes
aberturas à mudança no que tange à visão de mundo e de si. Sobre isso, Paulo Freire (2019a)
afirma que os oprimidos, por sua experiência e condição na realidade concreta e por terem em
si a sombra do opressor, são seres duais, contraditórios, divididos, convivendo sempre com
reflexos da estrutura de dominação nas suas maneiras de ser e enxergar o mundo. A estrutura
de dominação, impregnada na vivência de si, os proíbem de ser mais, de divisar as situações
injustas que vivem, dificulta o questionamento dos determinantes sociais que os rodeiam; ao
invés disso, incentiva a compreensão do mundo a partir de fatalidades, medo e receio.
O equívoco, portanto, está em reduzir uma ação transformadora a um ato mecânico, ou
de acreditar ingenuamente que a superestrutura se modifica automaticamente com uma
mudança infraestrutural8 ao invés de compreender ambas como parte de uma única estrutura

8

Por meio da metáfora da construção de um edifício, Marx e Engels argumentam que a base (ou
infraestrutura) se refere à estrutura econômica da sociedade que condiciona a superestrutura,
compreendida como a existência e as formas de Estado e da consciência social. Isto é, sob os modos
de produção de uma sociedade, erguem-se a superestrutura de sentimentos, visões de mundo, modos
de pensar correspondente aos elementos infraestruturais, assim como condiciona o processo de vida
social, política e intelectual em geral. Entretanto, a superestrutura não é um simples reflexo da
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em processo permanente de constituição dialética (Freire, 2019b). A dialeticidade entre
objetividade e subjetividade implica uma necessidade de transformação completa da realidade
humana; não há objetividade sem subjetividade e subjetividade sem objetividade, ambos
permanecem em integração. Neste sentido, a transformação da realidade concreta exige, de
antemão, um desvelamento real dela; não há como transformá-la, se o sujeito está inserido
numa falsa realidade. Trata-se da práxis como processo dialético na relação sujeito-sociedade
a partir de uma perspectiva transformadora: “quanto mais as massas populares desvelam a
realidade objetiva e desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto
mais se ‘inserem’ nela criticamente” (Freire, 2019a, p.54).
Em consonância com Paulo Freire, Martín-Baró (1985/2017) afirma que as condições
subjetivas são os obstáculos mais imediatos para imputar mudanças sociais objetivas, visto que
elas restringem o universo de sentido em que as massas populares se movem, distorcendo suas
percepções da realidade e tolhendo possíveis movimentos de mudança. O modo como a
sociedade está organizada impõe ao sujeito a necessidade de elaboração de um universo
simbólico que, consubstanciado pelos elementos da ideologia dominante, cumpre várias
funções críticas para sua sobrevivência, como “(a) dar um sentido frente às grandes questões
da existência humana; (b) justificar o valor da ordem social para todos os setores da população;
(c) permitir a interiorização normativa da ordem social pelos grupos e pessoas” (p. 59). A
ideologia, ao exercer estas funções, oculta e, ao mesmo tempo, operacionaliza os interesses das
classes dominantes, de modo a distorcer a apreensão consciente da realidade pelas massas
populares, gerando a falsa consciência.

infraestrutura tendo em vista que possui certa eficácia própria tanto por sua natureza histórica, como
por receber influência de outras fontes que se desenvolvem de forma desigual das relações de
produção, como as produções artísticas e as relações jurídicas. Sabe-se que a configuração das
relações de produção de uma determinada época influi sobre a superestrutura, ainda que esta, por sua
constituição e eficácia própria (que variou ao longo da história, como o poder da religião), também atua
sobre a infraestrutura. Trata-se de uma relação complexa e com inúmeras interpretações (Tom
Bottomore, 1988).
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Para o autor, a ideologia constitui uma parte essencial da ação humana, tendo em vista
que toda ação é referenciada a um sistema de significados, os quais estão relacionados a
interesses sociais de grupos dominantes. Isto é, a totalidade destes interesses sociais, por meio
dos artifícios da ideologia, dão base e sentido para as ações humanas, bem como para os
processos subjetivos do indivíduo (esquemas cognitivos e valorativos, para usar os termos do
autor). Ação é uma síntese de objetividade e subjetividade, cujas particularidades são valoradas
e historicamente relacionadas à estrutura social, podendo ser compatível com os interesses das
classes dominantes, os da própria classe, ou com uma articulação de ambos (Martín-Baró,
1990). Em suas palavras:
[...] en la ideología las fuerzas sociales se convierten en
formas concretas de vivir, pensar y sentir de las personas,
es decir, la objetividad social se convierte en subjetividad
individual y, al actuarla, la persona se realiza como sujeto
social (Martín-Baró, 1990, p.18).
A ideologia oferece o significado, a imagem, com o qual o sujeito trabalhará em suas
ações, de maneira que elas adquiram sentido. Deste modo, a ação é ideológica quando o
significado que a subjaz está marcado por interesses sociais de classes dominantes. Excluemse desse conjunto ações que fazem pouco uso dos artifícios ideológicos, como dormir, respirar
e caminhar. Para Martín-Baró (1990), estas ações possuem um caráter social radicalmente
diferente quando comparada com o ato de integrar uma greve, transmitir o rumor sobre um
golpe de Estado e torturar uma pessoa, como exemplifica. Adicionamos a esta lista a decisão
de entrar para um movimento social e o modo como se realiza e compreende a participação
pela luta por um direito social violado.
Nesse sentido, Baró aprofunda o entendimento sobre a postura fatalista amplamente
atribuída a setores de povos latino-americanos como um instrumento ideológico utilizado para
manutenção do sistema de dominação. O fatalismo retrata uma postura diante da vida e do
mundo em que o destino trágico é compreendido como inevitável, articulando-se em uma
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tríplice natureza: i) ideacional: a vida está pré-definida desde o nascimento e é regida por forças
superiores; ii) afetiva: aceitação resignada do destino, não há ressentimento ou rebeldia; viver
o sofrimento é o estado normal da existência; iii) comportamental: conformismo e submissão
para evitar novos problemas; passividade, não faz sentido se esforçar para qualquer mudança
pessoal ou social; presentismo, não há espaço para memória do passado ou para o planejamento
do futuro, é preciso responder às exigências imediatas da vida. Articulação da ideologia
fatalista à mentalidade das pessoas implica a internalização da dominação social na postura do
oprimido, mitificando os determinantes históricos e sociais da realidade vivida de modo a
convertê-la em algo natural e imutável e circunscrevendo sua postura à passividade, submissão
e inibição (Martin-Baró, 1987/2017b).
Pela magnitude da ideologia sobre o comportamento humano e as subjetividades e sua
onipresença na relação sujeito-sociedade, Martín-Baró (1985/2017) posiciona o processo de
desmascarar a ideologia dominante que justifica e viabiliza subjetivamente a opressão dos
povos como atribuição da Psicologia Social. Em suas palavras:
A Psicologia Social é a disciplina cujo objetivo é o de
examinar o que há de ideológico no comportamento
humano, tanto das pessoas como dos grupos [...].
Assumindo que toda ação humana significativa é uma
tentativa de articular interesses sociais com interesses
individuais, à Psicologia Social cabe estudar o momento
em que o social se torna individual e o indivíduo se torna
social (p. 60).

Com este texto, buscamos argumentar acerca de três questões: i) o estreitamento das
condições objetivas de realização da vida, como a falta de uma moradia digna, pode repercutir
psicossocialmente no estreitamento da subjetividade; ii) a contradição subjetiva de quem
experimenta a luta por direitos está sempre presente, tendo em vista que a cultura hegemônica,
em termos freireanos, ou ideologia dominante, em termos baronianos, estabelece bases para
constituição de subjetividades alinhada às suas proposições e não o contrário; iii) e o que se
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passa em uma convivência comunitária e grupal é um meio de transmissão de elementos
culturais e ideológicos que influem no sentido de fomentar uma constituição crítica e/ou
acrítica dos sujeitos em relação aos marcos opressores presentes em suas realidades. Em geral,
os próprios espaços podem conviver com a contradição, servindo de mediadores para
transmissão concomitante de elementos culturais e ideológicos opressores e emancipadores.

Psicologia Histórico-cultural: um olhar através das motivações, vivências e sentidos
Para mim a chuva no telhado
É cantiga de ninar
Mas o pobre, meu irmão
Para ele a chuva fria
Vai entrando em seu barraco
E faz lama pelo chão

Para mim o vento que assovia
É noturna melodia
Mas o pobre, meu irmão
Ouve o vento angustiado
Pois o vento, esse malvado
Lhe desmancha o barracão

Um dia, em meio ao processo de desenvolvimento desta pesquisa, cheguei para um
evento relacionado ao movimento de moradia e dei de frente com vários militantes cantando
essa música, desde então, guardo uma fresca memória deste dia. Fico surpreso com tamanha
precisão e didática da composição cantada para dizer que as experiências são vivenciadas a
partir de um lugar específico no mundo social, que situações semelhantes (ou que preservam
elementos comuns, como a chuva) podem ser acolhedoras para uns e desagradáveis para outros,
podem mobilizar a memória de experiências traumáticas de destruição ou de aconchego e
tranquilidade. A chuva que cai no telhado frágil ou o vento forte que sutilmente passa pelos
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vãos da parede de maderite podem lembrar um dia difícil, podem ser a ameaça constante do
barraco vir ao chão – e aí, o que fazer? –, pode ser um tijolo pesado de sofrimento sob as costas.
Pode mobilizar uma infinidade de processos psíquicos entre lembranças, afetos,
questionamentos, conjecturas.
A percepção de uma determinada situação está relacionada tanto às características do
ambiente como à história de vida da pessoa, é a unidade destes dois eixos que fundamenta o
modo como ela toma consciência e concebe o momento em sua realidade psíquica; isto é, como
o sujeito se relaciona com o acontecimento considerando os elementos afetivos, cognitivos,
volitivos que os unem. Trata-se de uma unidade dialética e mediatizada entre o meio e a
subjetividade que Lev Semionovitch Vigotski (2010) denominou de vivência. Para o autor, a
vivência é uma unidade indivisível em que, por um lado, há a representação do meio, de modo
que a vivência sempre se liga à representação psíquica de algo que é externo ao sujeito, e, por
outro, ao modo como este vivencia isto, considerando toda formação subjetiva desenvolvida
ao longo de sua vida até aquele momento. A vivência se liga a todas as particularidades do
ambiente externo, elementos do meio que possuem uma relação com a personalidade, assim
como com todas as particularidades do sujeito, traços de seu caráter que possuem relação com
o acontecido.
Cada pessoa, a depender da sua história de vida, terá uma relação diferente com um
mesmo acontecimento. É como se todas as singularidades constitutivas do sujeito fossem
mobilizadas, todas as vivências anteriores se cristalizassem em uma integralidade, de maneira
que a vivência presente não é apenas consequência da totalidade subjetiva da pessoa, mas está
relacionada aos diversos acontecimentos vivenciados diferentemente, tendo em vista que o
meio, a situação concreta, sempre se encontra representado na vivência (Vigotski, 2010).
A vivência de algo diz sobre o impacto do entorno no sujeito, das relações sociais
estabelecidas, dos processos de comunicação e atividade desempenhados; sob o prisma de todo
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o sistema psicológico construído anteriormente, há a produção de inúmeras mobilizações
subjetivas, de natureza emocional, cognitiva, volitiva, entre outras. A vivência, de forma única
e irrepetível, e em um determinado momento da sua formação e desenvolvimento da
personalidade, se converte em significados e adquire sentidos para o sujeito. A partir do uso de
significados e da atribuição de sentidos, há a generalização do que foi vivido (Guillermo Arias
Beatón, 2017).
Para Vigotski, os sentidos e significados procedem do contexto por meio da mediação
da palavra, sendo os responsáveis pela representação da realidade nas consciências específicas.
Isto é, a dinâmica de significação da palavra (realizada pela relação entre os sentidos e os
significados) possibilita ao sujeito uma generalização do que foi vivido, a reflexão da realidade
na consciência. Sobre a conceituação do sentido e significado, o autor afirma:
[...] el sentido de la palabra es la suma de todos los sucesos
psicológicos evocados en nuestra conciencia gracias a la
palabra. Por consiguiente, el sentido de la palabra es
siempre una formación dinámica, variable y compleja que
tiene varias zonas de estabilidad diferente. El significado
es sólo una de esas zonas del sentido, la más estable,
coherente y precisa. La palabra adquiere su sentido en su
contexto y, como es sabido, cambia de sentido en contextos
diferentes. Por el contrario, el significado permanece
invariable y estable en todos los cambios de sentido de la
palabra en los distintos contextos (1934/1982, p.170-171).

Deste modo, o significado é apenas uma dimensão dos sentidos, a mais precisa e
estável, e que, por ser compartilhada socialmente, possibilita a comunicação entre as pessoas.
Há, portanto, predomínio dos sentidos em relação aos significados, a ponto de Vigotski
(1934/1982) afirmar que o significado é apenas uma pedra no edifício do sentido. Os sentidos
são a totalidade de produções subjetivas singulares que emergem a partir da palavra, do
contexto, das emoções e afetividades envolvidas na vivência, do vínculo com as pessoas
presentes e da história do sujeito.
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Se o significado da palavra é o responsável pela mediação consciente e inteligível, o
sentido, por sua vez, absorve a totalidade dos conteúdos afetivos e intelectuais mobilizados
pela palavra em um determinado contexto. Os sentidos, diferente da dinâmica dos significados,
influenciam uns aos outros, desaguam uns nos outros em um processo de fusão em que os
anteriores passam a compor os posteriores, tornando-se um todo integral. Ao trazer elementos
afetivos e intelectuais singulares para a dinâmica de significação da palavra, os sentidos são
responsáveis por enriquecer a comunicação entre as pessoas e por manter a linguagem viva.
Por ser uma criação pessoal, os sentidos dizem sobre a ação do ser humano na
linguagem e na cultura, na possibilidade de transformação da realidade. Os significados são
reflexos de uma totalidade histórica (resultado do que foi construído ao longo do tempo) que,
por conta de sua relação com elementos singulares dos sentidos, tem a sua construção em
constante disputa. Isto é, os significados são, em um processo gradual e de disputa, construídos
e atualizados coletivamente. A capacidade humana de significar o mundo e de modificar os
significados ao longo do tempo é a possibilidade de imputar mudança nas totalidades históricas,
ainda que sejamos determinados por elas (Fred Newman & Lois Holzman, 2002).
Numa dimensão menor, a relação dos sentidos e significados com as vivências e com o
drama do sujeito se dão de formas complexas e profundas, envolvendo a vinculação a lugares
e pessoas, memórias, afetos das mais diferentes tonalidades, os diferentes papéis e
compromissos assumidos pelo sujeito, a elaboração maior ou menor que o sujeito tem dos
conceitos, entre outros constituintes que perfazem a relação deste com o mundo e consigo
mesmo. O efeito da palavra e de sua dinâmica de significação ecoa no drama do sujeito e em
sua rede de relações possibilitando as mais diversas mobilizações subjetivas que se
transfiguram em imagens e narrativas, estimulam a memória e a imaginação, se aproximam e
se distanciam de compreensões compartilhada por outras pessoas e grupos. Sobre essa
dinâmica, e de modo muito acurado, Ana Luiza Smolka (2004) afirma:
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As palavras usadas vão provocando imagens. Elas têm
histórias. E o trabalho com palavras e imagens cria cenas,
desenvolve narrativas. As palavras vão mobilizando,
constituindo a imaginação, vão configurando conceitos.
Denso e intenso trabalho simbólico. Podemos conceber e
imaginar movimentos e processos... Nesse trabalho
imaginativo e conceitual vão se formando universos
discursivos coletivamente partilhados e orientados.
Podemos nos imaginar inseridos e participantes numa teia,
numa trama... Podemos nos ver, nos flagrar, nessa trama,
dinâmica, multidimensional (p. 57).

Deste modo, Smolka reafirma a palavra enquanto materialidade simbólica, que possui
uma dinâmica de significação relacional, fundamentada nas relações concretas e nos modos de
vida dos sujeitos em interação. Se, por um lado, os significados possibilitam a comunicação
mais precisa entre as pessoas, o seu conteúdo histórico e cultural independe destas, as quais
precisam, no curso de suas vidas, se apropriar deste componente linguístico para auxiliar na
relação analítica e instrumental com o mundo e consigo mesmo. Por outro, a totalidade das
mobilizações subjetivas que marcam os sentidos e suas zonas instáveis e complexas revelam a
riqueza e profundidade desta outra dimensão da unidade dialética da significação. Como diz
Smolka (2004), esta dinâmica da palavra se faz na e por dentro da trama das relações que o
sujeito vivencia, marcadas por elementos culturais historicamente produzidos.
Os ecos da dinâmica da significação nas relações sociais do sujeito e para suas
mobilizações subjetivas evidenciam a natureza da palavra como unidade dialética entre o
pensamento e a linguagem. Tratam-se de processos indissociáveis, Vigotski (1934/1982) fala
que, na linguagem exterior, o pensamento adquire matéria na palavra, o pensamento se
concretiza a partir das palavras, mas, na linguagem interior, na vida psíquica, a palavra morre
gerando o pensamento, se diluindo em significados e em um mar de sentidos. A linguagem
interior se caracteriza pela dinamicidade, fluidez e instabilidade, mas possui um extremo
preciso e estável: o pensamento verbal. O pensamento na linguagem interior é algo integral,
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está presente na mente de forma simultânea e como um todo; a passagem do seu conteúdo para
a linguagem exterior exige um processo de recriação da estrutura semântica e sonora daquela
para esta linguagem. A transformação do pensamento em palavras se dá sucessivamente, em
um processo complexo de decomposição que busca a organização e inteligibilidade sintática.
Por essa razão, Vigotski (1934/1982) afirma que o pensamento é sempre maior em
extensão e volume do que uma palavra isolada, de modo que a expressão verbal de um
pensamento tem por exigência o uso incessante de palavras. Em uma metáfora bem elucidativa,
o autor fala que o pensamento pode ser visto como uma nuvem que descarrega uma chuva de
palavras.
Entretanto, há uma dimensão mais profunda do que a análise da dinâmica da
significação para compreender o pensamento que embasa o discurso e as ações de um sujeito:
os motivos, responsáveis por fundar e orientar o fluxo dos pensamentos. Segundo Vigotski
(1934/1982), um pensamento não nasce em nossa consciência a partir de si mesmo ou outro
pensamento, mas de uma esfera motivacional de natureza afetiva e volitiva, constituída por
tendências de personalidade e necessidades do sujeito em movimento. Em suas palavras:
El pensamiento no nace de sí mismo o de otros
pensamientos, sino de la esfera motivacional de nuestra
conciencia, que abarca nuestras inclinaciones y nuestras
necesidades, nuestros intereses e impulsos, nuestros
afectos y emociones. Detrás de cada pensamiento hay una
tendencia afectivo-volitiva. Solo ella tiene la respuesta al
último «¿por qué?» en el análisis del proceso de pensar.
(1934/1982, p. 205).

Com esta reflexão, Vigotski complementa sua metáfora dizendo que se a nuvem é o
pensamento e as gotas da chuva são sua expressão verbal em palavras, então a motivação é o
vento que movimenta as nuvens.
Esta foi a última conclusão de Vigotski (1934/1982) em sua pesquisa sobre pensamento
e linguagem, que, com o seu falecimento, deixou em aberto a necessidade de uma investigação
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aprofundada acerca da esfera motivacional e seus efeitos para as mobilizações psíquicas e para
a constituição do sujeito. Lidiia Il′inichna Bozhovich, que foi orientada por Vigotski, e teve
uma trajetória de pesquisa alinhada à perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural prosseguiu
nos estudos acerca do desenvolvimento e dinâmica da esfera motivacional e, por isso, se
apresenta como uma alternativa para prosseguir esta reflexão. Para Bozhovich (1978), a esfera
motivacional congrega as necessidades e os motivos, e, como Vigotski também propunha, são
responsáveis por impulsionar o sujeito para ação, estão no princípio da conduta humana.
As necessidades são as demandas que o sujeito vivencia em seu drama, tudo aquilo
indispensável para a vida do seu organismo e para o desenvolvimento da sua personalidade,
como os desejos, interesses e afetos. As necessidades estimulam o indivíduo a agir com o
intuito de buscar sua própria satisfação; nas ocasiões em que o indivíduo conhece ou
compreende o objeto que satisfaz a necessidade, essa atividade adquire um caráter orientado.
Os motivos, por sua vez, se caracterizam por sua factibilidade indireta, isto é, a possibilidade
de realização do motivo se dá de maneira indireta por meio de um objetivo consciente ou da
tomada de alguma decisão. Os motivos são tudo aquilo em que a necessidade pode encontrar
satisfação, são os objetos do mundo exterior em que as necessidades se refletem, podem ser
representações, ideias, sentimentos, emoções, entre outros. Tratam-se de necessidades que
adquirem uma natureza simbólica através de elementos culturais, possibilitando a sua mediação
pela consciência (Bozhovich, 1978). Sobre a relação entre necessidades e motivos, Bozhovich
afirma:
[...] el móvil de la acción parte siempre de la necesidad,
mientras el objeto sirve para satisfacerla determina
únicamente el carácter y la orientación de la actividad.
Además, se estableció que no sólo una misma necesidad
puede materializarse en diferentes objetos, sino también
que en un solo objeto pueden plasmarse las más diversas
necesidades interactuantes, entrelazadas y hasta
contradictorias (1978, p. 25).
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Bozhovich (1978) afirma que o desenvolvimento da esfera motivacional ocorre em
consonância com a lei da situação social do desenvolvimento proposta por Vigotski: as
necessidades e motivos se originam primariamente a partir do organismo do próprio ser
humano, mas se desenvolvem e se complexificam ao longo da ontogênese e do contato com os
elementos culturais e históricos. Trata-se de uma estrutura que surge na infância e adquire certa
estabilidade na adolescência, mas ela mesma se desenvolve ao longo de toda vida, a partir das
diversas vivências que marcam a história do sujeito.
Para Bozhovich (1978) as necessidades possuem duas vias de desenvolvimento. A
primeira, refere-se à complexificação da necessidade à medida que ela é satisfeita; com intensas
emoções positivas presentes na vivência de sua satisfação, o sujeito (mesmo que de forma
involuntária), tende a refinar o objeto que o satisfaz ou procurar novos meios para isso. A autora
exemplifica isso com a alimentação, argumentando sobre a nossa necessidade de preparar a
comida, considerando não apenas a importância do ato nutrir-se, como o prazer do paladar.
A segunda via de desenvolvimento das necessidades, no que se refere ao seu
funcionamento estrutural, consiste no surgimento de formações psicológicas qualitativamente
novas na vida do sujeito. Em geral, a conduta humana se orienta com base na necessidade mais
forte, entretanto, as circunstâncias sociais frequentemente ditam a obrigação de agir contra o
motivo direto encontrado pela pessoa. O ser humano pode atuar contra si mesmo a partir de
sua intenção, decisões e objetivos adotados, vencendo as demandas e aspirações que o
perturbam.
A intenção é um ato da conduta, complexo e indireto por sua estrutura interna, que
move o sujeito no sentido de realizar um objetivo carente de força impulsionadora própria. As
intenções são resultado da mediação consciente das necessidades, possibilitando o domínio e
regulação destas e da conduta, de modo geral. Ou seja, o sujeito movido pelas suas intenções é
capaz de atuar de forma voluntária, alinhando sua conduta e atividade à realização do objetivo
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definido. Portanto, estas formações psicológicas – necessidades indiretas – transformam a
dinâmica e a estrutura das necessidades humanas. A partir da mediação consciente dos
objetivos, intenções e decisões adotados, há o desenvolvimento de uma unidade indissolúvel
entre necessidade e consciência, afeto e intelecto (Bozhovich, 1978).
Quanto aos motivos, pode-se dizer que ao longo do processo da vida, adquirem
gradualmente uma estrutura hierárquica, de maneira que determinados motivos passam a ter
maior poder na orientação da conduta e, com isto, subordinam os demais. A regulação interna
dos motivos de poder de uns sobre os outros não se dá de forma espontânea, Bozhovich fala
em “lucha de motivos” (p. 36) da qual o sujeito (quando adulto) participa ativamente a partir
das habilidades de raciocínio e da consideração das circunstâncias presentes. O caráter dos
motivos dominantes está relacionado às condições sociais vivenciadas e da educação,
considerando que sua constituição se realiza a partir de valores morais presentes em
representações, conceitos e ideias internalizados pelo sujeito. Os motivos dominantes, por
refletirem os princípios gerais do sujeito em relação ao mundo, determinam a tendência da
personalidade em ação (Bozhovich, 1978).
De modo geral, o desenvolvimento da esfera motivacional se caracteriza pela gradual
hierarquização e estabilização de sua estrutura, a mudança no conteúdo dos motivos
dominantes e o crescente papel das necessidades indiretas. Bozhovich (1978) afirma que o
desenvolvimento hierárquico da esfera motivacional tem lugar e papel na personalidade e
conduta do sujeito, tendo em vista que os motivos e as necessidades se desenvolvem em
paralelo à formação da personalidade em um processo de influência recíproca, ao passo que,
na vida adulta, os motivos dominantes (os quais também pressupõem necessidades mais fortes
que outras), por seu conteúdo e constituição, determinam a orientação da personalidade.
A compreensão de Bozhovich (1978) de que a dinâmica de hierarquização da esfera
motivacional pressupõe uma luta interna constante que se baseia em aspectos da personalidade,
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assim como determina as orientações da mesma vai ao encontro da compreensão da
personalidade a partir da metáfora do drama proposta por Vigotski. Ao defender a constituição
dramática da personalidade, o autor propõe uma relação não fixa entre as funções psíquicas
superiores mobilizadas por meio dos diferentes papéis sociais que o sujeito desempenha nos
diversos contextos que transita. Os papéis vivenciados carregam em si a tensão e as
contradições das relações sociais, que, com tais características, se apresentam no sujeito por
meio do embate, em especial, entre a razão e a emoção de maneira a constituir a personalidade
nos termos do drama humano (Vigotski, 2000).
A partir do papel social a ser desempenhado, o que pressupõe uma apreensão das
características do meio, há a determinação da hierarquia das funções psíquicas superiores: “as
funções mudam a hierarquia nas diferentes esferas da vida social” (Vigotski, 2000, p. 37).
Tratam-se de uma dinâmica complexa que se dá por meio de choques e embates para
imprimirem sua tonalidade vivencial nas diversas possibilidades de organização psíquica, “o
drama realmente está repleto de ligações de tal tipo: o papel da paixão, da avareza, dos ciúmes”
(2000, p. 34), a luta entre dever e sentimento, por exemplo. Nas palavras do autor: “O drama
realmente está repleto de luta interna impossível nos sistemas orgânicos [relativo às funções
psíquicas inferiores]: a dinâmica da personalidade é o drama” (2000, p. 35).
Deste modo, o drama se organiza em consonância com a lei genética geral do
desenvolvimento cultural das funções psicológicas superiores proposta por Vigotski: algo que
é vivenciado no plano interpsicológico (relativa às tensões dos papéis sociais), posteriormente,
passa a integrar a realidade intrapsicológica. Entretanto, não são quaisquer relações sociais que
possibilitam transformações subjetivas, mas os eventos considerados como “dramáticos”.
Tratam-se de momentos de embates emocionalmente carregados que, vividos no plano social,
repercutem no sujeito, colocando-o em questionamento, dividido entre emoções, em

59

contradição, em um verdadeiro drama subjetivo (Nikolai Veresov, 2010). Sobre isso, e partir
dos escritos de Vigotski, Veresov (2010) afirma:
He [Vigotski] meant a social relation that appears as [...] an
emotionally coloured and experienced collision, a
contradiction between two people, a dramatic event, a
drama between two individuals. Being emotionally and
mentally experienced as social drama (on the social plane)
it later becomes an individual intrapsychological category.
[...] Such emotionally experienced collisions can bring
radical changes to the individual's mind, and therefore can
be a sort of act of development of mental functions — the
individual becomes different, he becomes higher and above
his own behaviour. Without internal drama such mental
changes are hardly possible (p. 88).

Tendo em vista a inspiração nos trabalhos de George Politzer acerca da construção de
uma Psicologia Concreta, é possível observar que Vigotski conecta o conceito de drama tanto
à realidade concreta do sujeito, o conflito acerca dos papéis sociais, como à experiência vital e
significativa do ser humano, que aparecem interligadas pela mediação das funções psicológicas
superiores e da vivência (Kazuo Nakamura, 2000; Laure Kloetzer, 2020). A luta, o choque das
funções psicológicas mobilizado a partir de um evento dramático pode repercutir em mudanças
subjetivas, tendo como eixo deste processo a busca – voluntária ou involuntária – de superação
daquilo que anteriormente gerava tensão ao sujeito. Neste sentido, se a conceituação do drama
possibilita a apreensão das mudanças subjetivas à medida que o sujeito vai se engajando nas
atividades sociais ao longo da vida, há uma compreensão do processo do desenvolvimento
psíquico ao longo do ciclo vital, das mudanças qualitativas que são empreendidas através das
lutas internas do drama. O drama se traduz em um ato de desenvolvimento psíquico ao longo
de toda existência do ser humano (Kloetzer, 2020).
A partir dos escritos de Bozhovich (1978) e Vigotski (1934/1982, 2000), podemos
afirmar que a luta interna da esfera motivacional, considerando as necessidades e os motivos
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como funções psicológicas superiores, é parte do processo dramático de constituição e
orientação da personalidade. Possivelmente, o lugar da esfera motivacional no drama humano
esteja relacionado à luta entre razão e emoção, que se refere Vigotski ao dizer do embate entre
desejo e pensamento; de maneira que os impulsos motivacionais, por sua natureza afetivavolitiva e por estarem no princípio da ação, precisam lidar com as particularidades do
pensamento para encontrarem satisfação, gerando as lutas e choques entre as funções na
orientação da personalidade.
De qualquer modo, a luta que as funções psíquicas travam para imprimirem sua força
na organização psíquica em determinado momento do qual fala Vigotski (2000) coaduna com
as afirmações de Bozhovich (1978) acerca do papel das necessidades indiretas e dos motivos
dominantes, que travam choques para refletirem sua força nas situações vivenciadas pelo
sujeito. Embora tal relação necessite de teorização mais aprofundada, a esfera motivacional de
Bozhovich (1978) traz maior precisão tanto ao entendimento do que Vigostki (2000)
denominou de drama da personalidade, como à tarefa deixada pelo autor acerca do que seria a
esfera motivacional responsável por mobilizar o pensamento (Vigotski, 1934/1982).
A luta interna do drama subjetivo se realiza a partir das demandas que o meio impõe ao
sujeito, ou dos diversos papéis que ele ocupa nos diferentes espaços que transita. Em outras
palavras, esta dinâmica de luta se apresenta no contato do sujeito com o meio, na vivência. É
nesse sentido que Guillermo Beatón afirma que a vivência é “a unidade complexa mais
elementar do indivíduo, a partir do qual todo o psicológico até a conformação da personalidade
é constituído” (2017, p. 164). Na vivência se reflete o resultado da dinâmica do drama, em que,
por exemplo, determinados motivos subordinam outros e imprimem sua força na orientação da
personalidade. Numa associação metafórica, poderíamos dizer que a vivência é uma fotografia
no processo constante da vida que é o drama humano.
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A complexidade da vivência, como unidade básica da personalidade, preserva,
portanto, muito da dinâmica do drama: o conflito, o caráter ontogenético do que foi vivido
anteriormente e a presença de regulações voluntárias e involuntárias. Em síntese, Gisele Toassa
escreve:
[...] a vivência é campo de conflitos, entreposto do
funcionamento psíquico concreto, linguagem do impacto
vital do entorno no sujeito, e de sua resposta a isso, através
de uma consciência operante num concerto de funções
psicológicas que não pode ser plenamente enquadrada nem
nas regulações voluntárias nem nas reações espontâneas
(Toassa, 2009, p. 277).

É nessa conjunção de necessidades refletidas em motivos, na dinâmica de luta interna
da personalidade dramática, que, a partir da vivência, ocorre a produção de sentidos e a
mobilização de significados. Isto é, os sentidos e significados, o meio analítico desta pesquisa,
são consequência de um complexo de associações psíquicas do sujeito em contato com o meio
e mediadas por toda a constituição psicológica formada anteriormente. Dessa maneira,
envolvem as necessidades, os motivos e as vivências em um enquadre todo atravessado pelas
características da personalidade.
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CAPÍTULO 4

Percurso metodológico e campo de pesquisa

A proposta da metodologia desta pesquisa nasceu, em alguma medida, junto com a
formulação da problemática a ser investigada, ou até mesmo das reflexões que antecederam a
escrita do objetivo dentro dos parâmetros acadêmicos. A relação entre o presente ato de
pesquisar (desde a elaboração do projeto até a redação final desta dissertação) e a metodologia
é originalmente indissociável porque nela está embutida a minha compreensão de qual é
horizonte pelo qual a pesquisa deve se orientar, dos valores que embasam a postura do
pesquisador e da minha visão (em constante mudança) de Psicologia.
Tendo a Psicologia Histórico-Cultural (Vigotski,1931/1995) como fio condutor neste
processo, entende-se que o modo como o pesquisador se acerca do fenômeno eleito como
problema de pesquisa já presume um olhar sobre a realidade que, ao longo do percurso de
investigação, é submetido à critérios teórico-metodológicos e pode ser refinado. O problema e
o modo de investigá-lo são indissociáveis: o método se realiza a partir dos instrumentos
materiais e simbólicos que o pesquisador dispõe e, por se desenvolver em conjunto com o
processo de investigação, possui uma natureza tanto de ferramenta como de resultado da
pesquisa (Andréa Zanella et al., 2007; Maria Elisa Bernardes, 2010).
As decisões metodológicas não apenas são indissociáveis às características do campo
de pesquisa, como se realizam nela, perfazendo a própria ideia de um percurso metodológico.
Tendo em vista esse amálgama entre a metodologia e a investigação, decidimos, nesse capítulo,
apresentar o campo de pesquisa junto à discussão metodológica.
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A proposta dessa pesquisa implica tanto uma participação minha no cotidiano do
movimento social quanto dos/das militantes na elaboração deste trabalho. Tal concepção de
pesquisa exige de mim enquanto pesquisador uma postura de buscar estar próximo e
interessado e estabelecer diálogos francos de modo a conhecer as pessoas que compõem o
movimento, um pouco das suas histórias de vida e, também, me fazer conhecido, me apresentar.
Considerando isso, assim como as exigências temporais de um mestrado, selecionamos
dois procedimentos metodológicos: a observação participante e a entrevista individual. Para
isso utilizei três instrumentos: o diário de campo, um roteiro de entrevista semi-estruturado
[Apêndice A] e outro roteiro de entrevista semiestruturado complementar para a conversa com
a liderança sobre questões gerais da ocupação [Apêndice B]. Para tais procedimentos, os
escritos de José Moura Gonçalves Filho (2003) e Ecléa Bosi (2003) nos serviram de inspiração.

Observação participante e a ocupação de luta por moradia
A observação participante tem como intuito permitir a vivência mais próxima possível
do fenômeno ao qual o pesquisador pretende se debruçar, circunstância em que ele se encontra
pessoalmente exposto àquilo que se vai pensar. É de fato uma imersão no campo, algo que
Gonçalves Filho (2003) chama de formação da comunidade de destino, momento em que o
pesquisador se deixa impregnar pelas questões que envolvem o campo. Para o autor, o
horizonte de um destino compartilhado é condição imprescindível para que o pesquisador atinja
uma boa compreensão da condição humana daquele território específico.
A observação participante excede, portanto, a pura observação e abre espaço para o
pesquisador entregar-se ao horizonte de uma possível comunidade de destino, o que significa
ter a experiência concreta de contato com as condições opressoras que um determinado grupo
de pessoas está exposto, integrando-se ao grupo não enquanto posição social, mas como alguém
consciente da estrutura de dominação e membro desse movimento de luta e ação (Gonçalves
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Filho, 2003). É importante ressaltar que comunidade de destino não é apenas a vivência do
sofrimento e da humilhação, é também o contato com as potencialidades e saberes que a
comunidade cultiva: “comunidade de destino designa especialmente a comunidade política: a
exposição dos oprimidos à soberba de seus senhores, o sofrimento da dominação. (...) designa
uma comunidade consciente. Designa não apenas a comunidade no sofrimento, no aviltamento
e no rebaixamento, mas também a comunidade na cultura e na resistência, a comunidade na
alegria e na iniciativa” (Gonçalves Filho, 2003, p. 6). A comunidade só é passível de
compreensão quando vista pelo seu interior, a presença que não é passageira, mas que se
estende no tempo e propicia a construção de condições para conversas com a mesma qualidade
(Gonçalves Filho, 2003)
Sinto os elementos da comunidade de destino quando temo pela reintegração de posse
do terreno ocupado pelo movimento social que me recebeu para realização desta pesquisa, na
torcida e fé pela conquista deste direito, na tortura ao ver uma tempestade se formando ou
caindo em terras paulistanas e pensar o efeito disso nos barracos de madeira, na alegria de
compartilhar momentos de risada e receptividade, na vivência de situações dúbias, ora alegres
com fundinho de sofrimento, ora de sofrimento com fundinho de sofrimento.
O primeiro contato que tive com esta ocupação foi em junho de 2019. Trata-se de uma
ocupação ligada à Frente de Luta por Moradia e que teve início em março do mesmo ano. Está
localizada em uma região periférica da Zona Leste. Quando conheci a ocupação ainda havia
uma atmosfera muito fresca de desconhecimento e curiosidade sobre o entorno, o terreno e a si
mesma, ainda que pairasse no ar a incerteza e a imprevisibilidade sobre os rumos daquelas
práticas: era um processo nos primórdios de sua construção. Em 2022 a ocupação completa
três anos de existência, neste tempo ocorreram alguns enfrentamentos com a polícia militar e
com pessoas do entorno, as lutas para quebrar três pedidos de reintegração de posse do terreno
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e a própria luta pela sobrevivência em meio a situação pandêmica decorrente do novo
Coronavírus.
Conforme as orientações de Ecléa Bosi (2003), busquei registrar nos diários de campo,
todas minhas percepções, angústias, dilemas sobre o campo de pesquisa, com a maior riqueza
de detalhes possível durante todo o período de observação participante. Para a autora, é no
diário de campo “onde iremos registrando dúvidas e dificuldades. Nossas falhas, longe de
serem um entrave, irão, se compreendidas, aplainar o caminho dos estudiosos que nos
agradeceram por ter apontado”. Com o intuito de trazer “cenas descritivas” que permitam
flagrar as mediações e conexões acontecidas nos espaços coletivos e nas conversas informais,
apresentarei trechos do diário de campo no próximo capítulo.
Trata-se de uma ocupação horizontal. Embora esteja dentro do território urbano, o
terreno ocupado é, em quase sua totalidade, sem construções, com exceção de um grande
galpão no centro do terreno onde são sediadas as atividades do movimento social. Segundo as
informações das lideranças, o terreno funcionava como uma fábrica de giz, mas há cerca de 30
anos estava abandonado e acumula dívidas. A área foi dividida em terrenos cuja dimensão é de
5x10 metros quadrados para cada família e atualmente há 220 famílias ocupadas.
O grupo de pessoas que inicialmente ocupou o espaço recebeu uma formação política
ministrada pelas próprias lideranças. O grupo foi informado das características do terreno e em
um dia de madrugada, combinaram e realizaram a ocupação, se concentrando primeiramente
em uma praça próxima. De lá para cá, muita coisa mudou, houve um grande rodízio de pessoas,
novos barracos foram construídos, diversas pessoas que passavam na frente do lugar se
interessavam e buscaram ali um terreno para si.
Desde o primeiro contato com a ocupação em junho de 2019, tive uma certa frequência
de idas a campo com o intuito de identificar as atividades coletivas que compõem a agenda
semanal da ocupação, além das atividades episódicas como eventos culturais, participação em
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manifestações públicas, participação em eventos externos, entre outros. Em razão da exigência
de isolamento social por conta do COVID-19, as idas à campo foram interrompidas a partir do
dia 15 de março de 2020 e, durante este período, busquei manter contato com algumas pessoas
mais próximas por ligação telefônica e troca de áudios e mensagens de texto. No fim de 2020
e no início do segundo semestre de 2021, houve episódios de ida a campo com o interesse de
realizar as entrevistas. Na tabela a seguir é possível observar as datas das idas à campo e os
títulos que atribuí aos registros dos diários de campo, com as atividades realizadas naqueles
dias.

1º

06/05/2019

Participação a convite de Clarissa na reunião com vários movimentos
de moradia da cidade de São Paulo. Clarissa me apresentou à Neuza,
liderança do movimento social.

2º

05/06/2019

Primeiro dia na ocupação, conversa com as lideranças e caminhada
pelo terreno. Neuza estava em atendimento no hospital mas avisou que
eu iria à ocupação.

3º

12/07/2019

Segundo dia na ocupação conversa com Neuza, caminhada no terreno
e apresentação a alguns militantes.

4º

03/08/2019

Assembleia Geral e conversa com Josué e lideranças

5º

11/08/2019

Conversa com Antenilson, Matheus e Vanessa

6º

16/08/2019

Conversa com Dona Lourdes, Denise, Val e João

7º

24/08/2019

Conversa com Dona Lourdes, Eliete, Erineu, Neuza e carona com
novos ocupantes

8º

31/08/2019

Assembleia, conversas breves e participação junto com um grupo de
ocupantes na reunião do diretório da zona leste para as eleições
municipais do PT

9º

14/09/2019

Conversa com ocupantes e assembleia

10º 29/09/2019

Dia eleição do CT, conversa com Denílson e Alex

11º 10/10/2019

Primeiro dia na aula de capoeira

12º 15/10/2019

Segundo dia na aula de capoeira

13º 20/11/2019

Primeiro dia no culto e aniversário do Israel no barraco da Dona
Lourdes
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14º 31/01/2020

Conversa com Matheus, Gideon e Neuza

15º 08/02/2020

Caminhada pela ocupação e conversa com Carlos

16º 14/02/2020

Conversa com Carlos e assembleia

17º 15/02/2020

Carnaval: Bloco dos sem teto com a ocupação no centro

18º 27/02/2020

Aula de capoeira

19º 04/03/2020

Culto e conversa com Carlos e Fabiana

20º 15/03/2020

Ensaio do Adore Mais (turma de pagode gospel) e conversa com
Carlos e Fabiana

21º 26/09/2020

Conversa com Dona Lourdes e Neuza

22º 05/10/2020

Entrevista com Dona Lourdes

23º 25/11/2020

Conversa com Carlos e Aula de Capoeira

24º 31/10/2020

Assembleia Geral e conversa com Neuza, Mônica e Franciele

25º 04/11/2020

Entrevista com Carlos e aula de capoeira

26º 13/12/2020

Conversa com Matheus e Luciele

27º 21/12/2020

Entrevista com Matheus e conversa com Carlos, Fabiana e David
(filho de Carlos e Fabiana).

28º 25/08/2021

Entrevista com Neuza e aula de capoeira

Durante a pandemia da COVID-19, felizmente, apesar das dificuldades concretas para
cumprir o isolamento, a ocupação não registrou nenhum caso letal em decorrência do novo
coronavírus. Por outro lado, neste período, as lideranças conseguiram doações de cestas básicas
e equipamentos de proteção individual, que, com ajuda dos militantes, também foram
distribuídos na comunidade circundante.

Um momento de conversa: as entrevistas e as/os depoentes
Para Gonçalves Filho (2013), existe uma hora certa para se conversar, que é aquela em
que os interlocutores “falam e ouvem com gosto” (p. 15). A hora certa, então, deve nascer após
muitas conversas anteriores, o que permite o entrevistador convidar formalmente o interlocutor
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como depoente. Assim, tem-se a condição ideal para que o que é dito seja de fato um
depoimento. A entrevista, nesse sentido, tem as condições relacionais para que possa se
aproximar de uma conversa, um diálogo entre cidadãos, apartando-se de marcas de classe e
instrução de modo que o depoente se sinta livre para narrar suas experiências.
Ecléa Bosi (2003) diz que a entrevista ideal é aquela que permite a formação de laços
de amizade, a qual somente é possível quando a interlocução se dá de forma aberta: uma
conversa desarmada. Quanto mais a entrevista se aproximar de uma conversa, mais o
participante se sentirá livre para, em um autêntico ato de criação, rememorar as experiências
do passado a partir das circunstâncias presentes entre ele e o entrevistador. O depoimento, nesse
sentido, é um relato despreocupado, um ato de lembrar permeado por incertezas, hesitações,
descontinuidades e não uma história linear e coerente.
Os meses de observação participante, além de me permitirem apreender elementos
importantes da organização da ocupação e da dinâmica psicossocial dos espaços coletivos, me
possibilitou construir relações que, posteriormente, deram as bases para que a entrevista
acontecesse de um modo interessado e descontraído. Paralelo a isso, busquei também me
aproximar das pessoas que desempenhavam papéis importantes no interior da ocupação, seja
pelo engajamento e/ou liderança.
Considerando o interesse da pesquisa de conhecer o que se passa nos espaços coletivos
de convivência, buscamos entrevistar pessoas que são imprescindíveis para a organização das
principais atividades que ocorrem na ocupação: igreja evangélica; rodas de capoeira,
assembleias, além dos eventos episódicos, como reuniões no fórum, passeatas e manifestações
públicas, eventos festivos, dentre outros. Isto é, decidimos entrevistar pessoas que fossem boas
testemunhas dos espaços coletivos presentes na ocupação, sem perder de vista a
individualidade de cada sujeito na vivência desses momentos. Carlos é responsável pelos
cultos; Matheus dá aula de capoeira três vezes por semana a quem se interessar; Neuza é a
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principal liderança da ocupação e compõe a coordenação geral do movimento social; e Dona
Lourdes é uma das militantes vistas como “modelo”, engajada, ela está sempre presente nas
diversas atividades que o movimento está envolvido ainda que não integre a agenda semanal
da ocupação. Tratam-se de nomes fictícios.

Depoentes

Carlos

Lourdes

Matheus

Neuza

Gênero

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Idade

49

56

30

51

Raça/Etnia

Negro

Negra

Negro

Branca

Naturalidade

São Paulo

Minas Gerais

Bahia

São Paulo

Religião

Evangélico
Pentecostal

Evangélica
Pentecostal

Católico

Católica

Ocupação

Cozinheiro e
pastor

Dona de casa

Impermeabiliza
dor e professor
de capoeira

Educadora

A entrevista teve como foco a história de vida e as vivências nos espaços coletivos que
cada depoente tem maior participação. Os lugares e os horários das entrevistas foram
escolhidos pelos depoentes, a entrevista foi audiogravada e transcrita na íntegra. O TCLE
[Apêndice C] foi lido às/aos participantes, explicitando as garantias éticas de sigilo da
identidade, de não responder a perguntas que não quiser, de interromper a entrevista se assim
desejar, do caráter voluntário da participação, entre outros; todos concordaram e assinaram o
termo. Em concordância com a resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 510 (Brasil, 2016)
e nº 466 (Brasil, 2012) o projeto desta pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética
de Pesquisa com seres humanos do IPUSP (CAEE 31327320.9.0000.5561). O certificado de
aprovação encontra-se em anexo.
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É importante salientar que o cuidado ético previsto com a preservação da identidade
dos depoentes foi estendido à ocupação como um todo, tendo em vista que as informações aqui
expressas dizem respeito não apenas aos sujeitos, mas à coletividade de militantes.

Análise dos depoimentos
Trata-se do momento de colocar em diálogo todos os atores pertencentes a este
processo: depoentes, pesquisador e pessoas que estudam o assunto em análise. Um diálogo que
aponte as convergências, as complementaridades e as divergências entre eles, reservando a
todos “o mesmo grau de dignidade comunicativa” (Gonçalves Filho, 2003, p. 23).
Adotando como referência as afirmações de Fernando González Rey (2002, p. 49), de
que “a pesquisa qualitativa se debruça sobre o conhecimento de um objeto complexo: a
subjetividade, cujos elementos estão simultaneamente implicados em diferentes processos
constitutivos do todo, os quais mudam em face do contexto em que se expressa o sujeito
concreto”, compreendemos a produção dos sentidos e significados dos depoentes na dialética
entre o singular, o particular e o universal. Isto é, buscamos situar estas produções subjetivas e
singulares em um processo dialético entre o sujeito e a sociedade, mediado pelas
particularidades de suas vivências, as quais estão localizadas em um determinado momento
temporal da vida de cada um/uma e histórico do desenvolvimento cultural (Juliana Pasqualini
& Lígia Martins, 2015).
Ressalta-se também que a apreensão dos fenômenos em sua processualidade e
totalidade dialética, como sínteses de múltiplas determinações instituídas historicamente, as
contradições representam elementos primordiais para o nosso trabalho científico em razão de
evidenciarem as tensões presentes nas mediações da relação sujeito-sociedade em determinado
momento histórico. A partir de uma análise interpretativa das sínteses que encerram tais
contradições acreditamos ser possível alcançar a materialidade do fenômeno estudado
(Leandro Konder, 1981).
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A partir dessas considerações teórico-metodológicas, adotamos a metodologia de
interpretação de sentidos proposta por Romeu Gomes (2016) como procedimento de análise
dos dados, que se constitui em três momentos. No primeiro, busca-se a exploração e leituras
dos materiais que compõem o corpus da pesquisa com o intuito de, por um lado, alcançar uma
visão do conjunto dos dados e, por outro, apreender as particularidades de cada material. No
segundo momento, de exploração do material, a proposta é, após sucessivas leituras, construir
categorias a partir de um critério que atenda aos objetivos da pesquisa. A distribuição do
material em unidades deve fundamentar um processo de interpretação que supere a descrição
das falas e ações de modo a identificar e problematizar as ideias explícitas e implícitas, buscar
os sentidos mais amplos presentes nos relatos, e dialogar com o referencial teórico e
contribuições de outras pesquisas. No último momento, o objetivo é caminhar para uma síntese,
desvelando os sentidos mais amplos presentes nas categorias a partir da articulação entre a base
teórica adotada, os dados empíricos e os objetivos da pesquisa.
A partir destas orientações, a organização, tratamento e interpretação do conteúdo das
entrevistas e da observação participante foi realizada do seguinte modo:
Primeiro momento: após sucessivas leituras do material que compõe o corpus da
pesquisa e valendo-se, principalmente, dos conceitos da Psicologia Histórico-Cultural
apresentados, exploramos as trajetórias específicas de cada depoente antes e após a entrada no
movimento social, assim como as vivências marcantes, permeada por sentidos e significados,
de situações coletivas junto à ocupação, à luta por moradia, e os espaços coletivos específicos
de maior participação para cada depoente. Este processo se refere ao capítulo 5.
Segundo momento: elaboramos análises de elementos que perpassam as entrevistas
individuais em conjunto com os registros dos diários de campo a partir de categorias que
apontam para coincidências, diferenças e/ou contradições e que satisfaçam os interesses
mobilizados pelo objetivo geral e pela pergunta de pesquisa. Deste modo, buscou-se também
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compreender os determinantes mais gerais que atravessam as vivências da luta pela moradia
na ocupação investigada. As análises deste momento foram realizadas, principalmente, a partir
de contribuições da Psicologia da Libertação e discutidas com resultados de outras pesquisas.
Este momento se refere ao capítulo 6.
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CAPÍTULO 5

Depoimentos e cenas do campo

Carlos, liderança pentecostal
Cenas do campo
No dia 29 de setembro de 2019, passando por um barraco que já era uma casa, edificado
sobre tijolo e cimento, vejo Tedi, que já conhecia de semanas anteriores. Ele pergunta se eu
estou bem e me apresenta o casal Carlos e Fabiana. Eles me disseram que aquela tinha sido a
primeira noite deles ali; estão agitados e parecem alegres. É uma conversa amistosa, Carlos é
muito engraçado, faz declarações amorosas à esposa e brinca com o Tedi. Damos risada. Como
eu estou de passagem, digo que vou continuar andando e me despeço. Carlos fala para eu voltar
mais vezes.
Carlos é um grande mobilizador religioso. Coordenou a construção de um espaço para
“cultuar a palavra” dentro da ocupação, em terreno cedido pelas lideranças. Dia 20 de
novembro de 2019 é a primeira vez que vou ao culto. Chegando na igreja, encontro Fabiana,
que diz estar preocupada e conta que Carlos chamou todo mundo da ocupação, mas que,
naquele dia, ele tinha sido convidado para estar presente em outra igreja e até então não tinha
aparecido. Fabiana reclama que já eram 19h30 e nem mesmo a pastora havia chegado.
Descubro então que a pessoa que ocupa o lugar de pastor/pastora não é Carlos, embora seja ele
quem a ocupação relaciona à igreja, até porque o espaço fica do lado da casa dele.
Pergunto para Fabiana se já houve algum culto nessa nova igreja e ela confirma. Houve
vários, que os cultos iniciaram ali há mais de um mês. Pergunto quem construiu, ela fala que
foi o William, também pergunto se a Neuza autorizou, ela diz que sim. A igreja, que é um
barraco um pouco expandido, tem um altar, um púlpito e algumas cadeiras no altar e várias
bem organizadas na parte de baixo para os fiéis. Logo chega a pastora, e do carro que ela vem
saem várias outras mulheres que parecem ser suas filhas, irmãs e netas. Elas me cumprimentam
com um aperto de mão, um sorriso e dizendo “paz de cristo”. Logo começa a chegar muita
gente. As cadeiras são todas preenchidas, as do altar também são utilizadas, ficando apenas
três, uma para pastora e duas para os pastores que ela convidou. A igreja enche; tinha pessoas
até do lado de fora. No total acredito que havia cerca de umas 45 pessoas.
A pastora inicia o culto dizendo “boa noite, a paz do senhor”, as pessoas respondem
com “boa noite”, ela diz que tá fraco e fala de novo “boa noite, a paz do senhor!!!”, e mais uma
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vez respondemos “boa noite”, agora mais alto. Ela diz “agora até o inferno estremeceu”, as
pessoas dão risada. Depois ela pede para que todos se ajoelhem, e, enquanto isso, faz falas,
acredito que convocando Deus para aquele momento, falando sempre “Louvado seja Deus”,
“Que Deus esteja conosco nessa noite maravilhosa”. Enquanto ela falava, outras pessoas
também gritam frases fazendo menção à Deus; as vozes se confundem muito. A pastora pede
para que Deus abra os caminhos dos irmãos presentes, que abra as portas para o emprego,
cursos e faculdades. Também pede que Deus tire os inimigos do caminho dos fiéis e os afaste
daquilo que faz mal.
Ela faz uma fala sobre acreditar que há muitos missionários na ocupação, que dali sairão
muitas almas para o senhor, que é um lugar de grandes homens e grandes mulheres. Outras
pessoas reagem em voz alta com frases como “glória Deus”, “louvado seja o senhor”, um
homem do meu lado em alguns momentos soltava “glória, glória, glória, glória, glória, glória,
glória…”. O eco como um todo é de muita gritaria; a voz da pastora se sobrepõe por conta do
microfone, mas muita gente fala simultaneamente. A pastora continua agradecendo a presença
de todos, diz aos fiéis que sabe que às vezes as coisas não estão fáceis na vida, “você abre o
seu armário e ele está vazio. Você se levantou hoje para vir da sua casa, muitas vezes você é o
único da sua casa que está aqui”, e no fim ela diz que Deus vai glorificá-los. Um homem que
está perto de mim, balança a cabeça em afirmação com movimentos bruscos, como se estivesse
concordando totalmente com o que ela diz, como se tivesse sendo contemplado por aquelas
palavras.
Depois a pastora passa a palavra para o outro pastor convidado. Ele diz que quando
irmão Carlos o convidou para estar ali naquela noite, disse que era um lugar bastante humilde,
mas o pastor disse não ligar, que se tivesse um fiel ele viria, “porque se tem um fiel é porque
Deus me colocou diante dele, é porque é ele que está precisando da palavra de Deus”.
Quando de fato inicia a fala, pede para que Deus afaste as coisas ruins de perto dos
fiéis, que os mantenham longe dos inimigos. Em um momento diz “vocês estão aqui porque o
mundo só está andando para trás, mas a igreja continua marchando pra frente”. Depois ele lê
um trecho da bíblia, na parte dos Juízes, versículo 11. A passagem é sobre um homem chamado
Jeftá. Acho a história muito interessante. Segundo o pastor, Jeftá nasceu em Gileade e era filho
do relacionamento que seu pai teve com outra mulher, uma prostituta. “O pai assumiu o filho,
mas não a mãe dele”. Jeftá cresceu e ficou conhecido por ser um homem valoroso, valente e
sábio, mas quando tinha 17 anos, seu pai, que tinha bastante dinheiro, morreu. Sem a presença
do pai, Jeftá passou a ser humilhado por ser filho de uma prostituta. Logo seus irmão e parentes
lhe expulsaram de Gileade, e Jeftá foi então para Tobe, uma cidade que era conhecida por ter
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“pessoas vadias, marginais, levianas”. Foi com a roupa do corpo e não teve acesso a nenhuma
parte da herança deixada pelo seu pai. Depois de 30 anos, Israel entrou em guerra com os
Amonitas, que, segundo o pastor, era um povo carniceiro, que abria a barriga das mulheres
grávidas para arrancar os bebês. Disse que todo mundo tinha medo dos Amonitas, e com
ameaça deles invadirem Israel o povo de Gileade ficou desesperado, não tinham ninguém que
pudesse liderar uma batalha contra os amonitas e que pudesse impedir tal invasão. Nesse
momento, lembraram de Jeftá, conhecido antigamente por ser “valoroso e valente”. Foram até
ele e lhe suplicaram para que lutasse por Gileade em defesa de Israel. Jeftá respondeu que iria,
mas somente se fosse acompanhado pelo povo de Tobe, conhecidos por serem as piores
pessoas. Jeftá queria estar acompanhado dessas pessoas, dos excluídos que te acolheram
anteriormente e não o discriminaram. E fez outra exigência: queria tudo que era seu por direito.
Depois da batalha, Jeftá voltou de cavalo para Gileade, todo sujo de sangue. O pastor encenava
Jeftá vindo a cavalo. Contou que Jeftá, depois de 30 anos, teve tudo de volta. E então o pastor
faz as analogias com a vida de quem está presente. “Se você acha que Deus te esqueceu, espere,
o teu momento vai chegar, Deus vai te glorificar”, ele fala gritando, o rosto está vermelho, grita
tanto que é possível ver o cuspe saindo junto com as palavras. Enquanto isso, outras pessoas
gritam glória, frases fazendo menção a Deus e em concordância com o que o pastor diz. É um
momento de muita gritaria e muita agitação, estão todos muito agitados. O pastor diz: “espere,
Deus sabe pelo que você está passando e ele não te abandonará.”
Diz que a vida é como uma roda gigante: tem quem tá em cima e quem tá embaixo,
quem tá embaixo uma hora vai subir, já quem tá em cima está sempre correndo o risco de cair.
Ao fim, a pastora faz uma oração, todos rezam juntos. Eu não sei a letra, mas me
comporto como os demais, em pé e de cabeça abaixada. Depois todos passam a cumprimentar
um ao outro, dizendo “a paz do senhor esteja contigo”. Próximo do término do culto, a pastora
diz que trouxe bolo e suco para todos. Enquanto ela e suas amigas-parentes distribuem os bolos,
eu aproveito que tinha pessoas deixando a igreja para sair também, me despeço de quem
encontro no caminho.
No dia 14 de fevereiro 2020, vou à casa de Carlos e ele me recebeu com a frase “hoje
você estourou hein, varão! Vai ter uma reunião importante hoje à noite com a dona do terreno”.
Ele está bem animado e diz que não perder esta assembleia por nada. Na hora está junto com
um amigo da ocupação, que até então eu ainda não conhecia, fazendo o reboco de sua casa. E
ele me pergunta “tá ficando bonito, não é?”, eu respondo que sim e elogio o trabalho do
pedreiro, o amigo, que trabalha super bem. Conversamos e damos risada das atrapalhadas de
Carlos ao tentar ajudar o amigo.
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Conversamos sobre muitos assuntos. Ele diz que precisa fazer comida porque seu filho,
David (13 anos) chega em breve da escola. Vamos para a igreja, onde todas as coisas e móveis
de Carlos e Fabiana estão guardadas provisoriamente enquanto a casa deles está sendo
rebocada. Ele diz que aprendeu a cozinhar na prisão, eu não sabia que ele tinha sido preso e
pergunto mais. Carlos fala que passou 16 anos preso e que lá aprendeu a ser comunicativo e a
cozinhar. Disse que trabalhou no Bom Prato por um bom tempo, até que um dia houve um
assalto no restaurante e todos que eram ex-penitenciários foram demitidos. Me conta que
cozinha super bem, que na cadeia fazia comida para muita gente e que também vendia drogas,
“como eu não gostava [de drogas], aprendi a ganhar dinheiro com isso”. Contou de como o
ambiente lá era difícil e ele tinha que se impor para ser respeitado.
Quando pergunto sobre o motivo da prisão, ele me conta, sem entrar muito no assunto,
que participou de um assalto em que cinco pessoas foram assassinadas e que a única pessoa
que ele assegurou de não ser morta foi quem o reconheceu na delegacia. Contou que, a
princípio, sua sentença era de 50 anos, mas depois foi provado que ele não matou ninguém e
pôde sair com perdão de sentença, pois, segundo ele, recebeu indulto presidencial do Lula.
Disse que nesses 12 anos em liberdade aprendeu muita coisa: entrou de vez para igreja,
conheceu a sua esposa e tem um filho de quem gosta muito.
Enquanto ele cozinha, o seu filho David chega, e diz que se a igreja não estivesse cheia
de móveis ele ministraria o culto mais tarde. Carlos faz piada, íamos chegar alimentados na
reunião, mas “a mistura ia ser língua, cada um com a sua” - caímos no riso. Mesmo não tendo
mistura, comemos arroz e feijão. Enquanto jantamos, pergunto para o pastor qual é a vertente
da igreja que ele faz cultos. Ele responde “pentecostal”, pergunto qual é a diferença para a
neopentecostal e ele responde que pentecostal é mais “a vivara, a vivara da vida, da
celebração”, acrescentando, com poucas palavras, que não sabe o que é “essa tal de
neopentecostal”9. Eu não queria parecer indelicado, então não faço mais perguntas sobre o que
seria “vivara”. Terminamos de jantar e descemos para a reunião.
No dia 04 de março 2020 vou mais uma vez ao culto evangélico. Chego por volta das
20 horas e o culto já começou. Há poucas pessoas presentes, sete, além de Carlos, o pastor e
Marcos, que está na porta recebendo as pessoas. Como da outra vez, eu fico surpreso com a

9

Posteriormente, descobri que neopentecostalismo tem sido o nome atribuído por pesquisadores à
transformação empreendida na denominação pentecostal iniciada na década de 1970, no sentido de
flexibilizar seus dogmas e aprofundar o uso da teologia da prosperidade e da teologia do domínio,
assim como seu crescimento vertiginoso em diversas partes do globo. Isto é, a presença do prefixo
neo no termo pentecostalismo implica uma diferença que não é necessariamente realizada pelos
adeptos da religião (Juliano Spyer, 2020).
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recepção. Quando chego, Marcos abre um sorrisão para me receber, Carlos no microfone diz
que depois de Jesus eu sou a pessoa mais importante naquele lugar. Ele fala que disse isso para
todas pessoas presentes. Um casal que sentei do lado também me cumprimenta muito
amistosamente, dizendo “a paz do senhor”.
Carlos fala no microfone, diz que por muitos anos foi um cego espiritual, que não tinha
Jesus no coração e que não tinha entregado sua vida ao Senhor. Conta que começou a frequentar
a igreja quando estava passando por uma crise financeira junto com a sua mulher e que, quando
colocou Jesus na frente, as coisas começaram a melhorar. Eu – como sempre – fico espantado
com as outras pessoas que falam simultaneamente. Numa reação positiva e de concordância, o
pastor e o Marcos dizem em voz alta “aleluia, senhor! aleluia”.
Logo Carlos pede para Marcos “dar uma palavrinha”. Marcos traz uma música, a
número 15 do caderno de canções, na hora Carlos vem trazer o caderno dele para mim, aberto
na canção que a ser cantada. A música chama “conversão” e fala da felicidade de ter deixado
de ser um cego espiritual e se converter como um seguidor de Jesus. Procuro na internet a letra;
um trecho diz:

Oh! Quão cego andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas do céu Ele desceu, e seu sangue verteu
Pra salvar um tão pobre pecador

Foi na cruz, foi na cruz
Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus
Foi ali, pela fé, que os olhos abri
E agora me alegro em sua Luz

Eu ouvia falar dessa graça sem par
Que do céu trouxe nosso Jesus
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor, que por mim morreu na cruz

Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim a espada da lei
Apressado fugi, em Jesus me escondi
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E abrigo seguro n'Ele achei

Todo mundo canta bem alegre! Carlos pega um pandeiro e começa a acompanhar
Marcos que canta no microfone. Todo mundo sabe a letra ou está com o caderno. Cantamos
uma vez e Marcos fala que é sempre bom lembrar dessa canção. Depois ele diz que quer
compartilhar algo e conta que foi aprovado no exame para tirar a habilitação de carro, que está
bastante feliz. Fala que achou que não iria conseguir, mas que colocou Jesus na frente, entregou
para Ele. Fala que não adianta a gente se espernear para conseguir algo se Jesus não está na
frente. Enquanto isso, Carlos e o pastor falam expressões como “aleluia”, “glória, senhor!”.
Depois Carlos fala que estamos recebendo a visita de Rodrigo, que é membro de outra
igreja. Rodrigo sobe no tablado, pega o microfone, agradece o acolhimento e diz que hoje
acordou com “vontade de cultuar”. Diz que separou um trecho da bíblia para compartilhar. A
história que conta é de Jairo, um homem muito importante e responsável pela principal
sinagoga de Jerusalém. Jairo, com sua filha prestes a morrer de uma doença grave, procurou
Jesus para que a curasse. Jesus seguiu Jairo até a sua casa para encontrar a enferma e foi
acompanhado de uma multidão. Chegando na casa a notícia é de que a garota já morreu, Jesus
afirma que ainda quer vê-la, mas que no quarto só poderão lhe acompanhar Thiago, João, Lucas
e os pais da menina. Ao vê-la, Jesus disse que ela estava apenas dormindo e um milagre foi
feito: ela acordou bem naquele instante. Neste momento, o pessoal presente na igreja grita as
expressões já citadas.
Rodrigo diz que podemos aprender muitas coisas com esta passagem da bíblia. A
primeira diz respeito a quem recorremos ao ver uma pessoa doente. “Quem a gente pensa em
chamar? Um médico né?”, e aí ele diz “Jairo era um homem importante, poderia levar sua filha
em um bom profissional, mas procurou Jesus. Então, independente do seu grau de instrução,
da sua situação financeira, se vocês não entregarem nas mãos de Jesus nada vai ser feito!!!”.
Rodrigo começa calmo, mas vai concluindo a frase e elevando o tom de voz, no fim ele está
gritando, as veias do pescoço saltam e entre as palavras escapam gotas de saliva que espirram
para fora da boca.
O pastor convidado continua dizendo que Jesus não falou nada para Jairo quando ele o
procurou, apenas o seguiu, não disse que curaria a enferma. Rodrigo faz uma interpretação da
passagem para quem o assiste, fala que Jesus muitas vezes não responde o que a gente quer e
nem na hora que queremos e que parece não sermos escutados. Rodrigo justifica: “Jesus não
fala, ele age na sua causa, Jesus age por você” e que, muitas vezes, quando parece que Jesus
não nos ouviu ou não está fazendo nada, às vezes ele já está agindo. Rodrigo complementa a
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história dizendo no caminho até a casa de Jairo, Jesus foi parado por uma senhora que também
tinha um pedido para lhe fazer e Jesus parou para atendê-la, enquanto isso Jairo esperou, ficou
ao lado de Jesus enquanto ele conversava com a senhora. Rodrigo fala “é preciso esperar!!!
Jesus não falha e ele vai agir por você.”
Quando Rodrigo termina, Carlos pega o microfone e diz que quando a situação
financeira está mal, muitas coisas também vão mal e que precisamos trabalhar para construir
uma igreja de verdade. Enquanto diz olha para as paredes de palafita indicando que quer
construir paredes com outros materiais. Fala para pensarmos no dízimo. O pastor coloca uma
música e Carlos passa com uma sacola de pano de veludo roxo, onde as pessoas colocam a mão
dentro e deixam a sua contribuição.
Depois rezamos um Pai Nosso e, para nos despedirmos, cumprimentamos um ao outro
com as mãos desejando “a paz de cristo”, o que também é acompanhada por um sorriso.
Quando todo mundo se cumprimenta, o culto termina. Rapidamente, Carlos apaga as luzes e
fecha a porta da igreja. Ele fala para eu ir à casa dele para tomarmos um café, eu digo que
preciso ir embora, que acordo cedo. Ele pergunta “que horas você acorda?”, respondo “às
6h30”, ele e outras pessoas que ainda estão presentes na porta da igreja dão risada: Carlos: “6
horas da manhã é meio dia pra gente, às 4h30 já tô de pé”. Carlos insiste e eu aceito tomar o
café.

Um pouco sobre a história de Carlos
Carlos nasceu em 1971, em um hospital localizado no centro de São Paulo. Segundo o
que me relatou, sua mãe sofreu com erros médicos durante o parto e, em decorrência das
complicações do momento pós-cirúrgico, precisou ir com frequência ao hospital durante alguns
meses. Em virtude disso, ela decidiu morar com Carlos nas redondezas do hospital, pagando o
aluguel com o apoio da indenização que recebera por conta dessa situação. Esse período, a
princípio, era para ser provisório, mas se estendeu por muitos anos. Carlos cresceu no centro
da cidade, na parte que ele chama de “plano periférico”, por ser uma parte pobre da região.
Por acompanhar a mãe, que trabalhava com serviços gerais em diversos espaços, dentre
eles casas de show, Carlos, desde de pequeno, teve contato e encantamento com a música.
Assistia às apresentações nas casas de show, aprendeu a tocar muitos instrumentos de percussão
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pela observação constante da apresentação dos músicos. Na juventude, fundou um grupo
musical chamado “Caciqueano” que viria a possibilitar uma experiência que marcaria sua vida.
O grupo Caciqueano queria se inscrever em um festival de samba, mas não podia
custear a inscrição e todos gastos para um grande show. Decidiram, então, assaltar a empresa
que a namorada de um dos integrantes trabalhava. Com o acesso a algumas informações sobre
a empresa, inclusive sobre o cofre, o grupo realizou o assalto, mas foram surpreendidos com a
vinda polícia, com a qual trocaram tiros. Carlos disse que precisou pegar uma vítima para
conseguir deixar o prédio, mas não a matou, diferente dos seus amigos, que foram responsáveis
pela morte de quatro pessoas, uma cada um.
Dias depois, aos 18 anos, Carlos foi preso e passou 16 anos privado de liberdade. Na
penitenciária, disse que sempre foi um cara comunicativo e que fez amizades através dos
sambas que tocava. Por ser muito carismático, foi convidado para compor a equipe da limpeza
e da limpeza conseguiu chegar ao trabalho na cozinha. Ele conta que começou lavando alfaces
e cortando temperos, mas com a experiência de 8 anos se tornou chefe de cozinha. Por ocupar
essa posição, tinha grandes responsabilidades na recepção das cargas de mantimentos, através
das quais também conseguia negociar a compra de drogas para revender internamente na
penitenciária. “Eu tinha todo o trajeto da comida. Era muitas toneladas de comida. E ali é
esqueminha também. Então, eu conhecia o sistema, conheci os funcionários corruptos,
conhecia os funcionários que era zica, conheci toda de gente lá dentro.”
Foram anos muito difíceis. Carlos relatou que nesse tempo ficou sempre em contato
com a bíblia e, embora não houvesse nenhum pastor, decidiu seriamente se tornar crente. Conta
que o fato de deixar de ser um “cego espiritual" foi um grande aprendizado desse período e que
a companhia de Deus foi muito importante para enfrentar as adversidades, como lidar com a
realidade dura das penitenciárias e a ausência de carinho e afeto de pessoas queridas. “Eu vi
muito suicídio. Nesses 16 anos foram mais de 7...8 mil. Todo dia saía um, dois, três, quatro, os
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caras não aguentam a jornada. E Deus me fortaleceu nisso, porque eu sabia que ia ficar sem a
[visita da] minha mãe.”
Carlos deixou a prisão aos 35 anos. “Quando eu decidi ir para igreja, eu decidi sério, eu
decidi muito sério. Eu decidi porque eu sabia a realidade que eu ia encontrar aqui”. Em razão
de um abrigo oferecido por amigos provisoriamente, foi morar na Zona Leste da cidade e
conseguiu um emprego como fiscal de “lotação” e, posteriormente, alugou um imóvel e passou
a residir com Fabiana, com quem está casado até hoje. O casal teve um filho, hoje com treze
anos. Desde de então, por 12 anos, a família passou apertos com o pagamento de aluguéis até
conhecer a ocupação:
Ao longo da história começou a cair de nível porque
não vou ficar pagando mil reais até o fim da história,
começava com 700, aí os caras começam a aumentar,
aumentar, aumentar, aí: "Não, vamo procurar uma
casa de 400, uma de 500", aí a casa vai abaixando
também, os cômodos vai diminuindo, né? Até nós
chegar numa de um cômodo lá em Ferraz. Aí veio
essa proposta [a ocupação], nós tava lá em Ferraz.

Apresentação e interpretação do depoimento
“Carlos, o pessoal tá dando terreno, tá procurando
famílias pra ir pra ocupação." Aí veio eu com meu
filho e minha mulher.

Carlos chegou à ocupação em busca de um terreno para morar depois que a ocupação
já havia se instalado e sem ter contato com movimentos sociais anteriormente. Uma busca
motivada pela necessidade de se livrar do sufocante aluguel, que, há tempos, estava
extrapolando o seu orçamento e reduzindo sua qualidade de vida. “Eu cheguei aqui para tomar
um ar de aluguel falar a verdade para você, o aluguel tava me matando. Não podia comer uma
pizza, aí saía do contexto do aluguel”.
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A relação entre o aluguel e a ida à ocupação também apareceu como um movimento
mediado pela força divina; isto é, ele enxerga o fato de ir morar na ocupação como uma
oportunidade que Deus lhe deu para sair do aluguel. Em suas palavras:
Eu precisava respirar, não tava aguentando pagar
aluguel e até aqui o Senhor nos abençoou.
Eu já vim convicto que foi Deus que me colocou
aqui, que eu tava precisando de tomar a direção para
minha vida em termos financeiros. Eu tava sem
condições de nada, eu vi uma luz no fim do túnel aqui
nessa ocupação. [...] Uma benção esse lugar e eu tava
precisando desse lugar e graças à Deus eu encontrei.

Nesse sentido, Carlos contou que outra grande motivação para estar na ocupação foram
os projetos que tinha em relação à igreja. A certeza de que Deus o “limpou” de uma forma que
não havia volta e a paz de espírito encontrada na palavra bíblica parecem ser combustíveis
constantes para querer dar continuidade a esse trabalho: de buscar promover, em outras
pessoas, o poder da “palavra”. Um modo que o participante encontrou de também agradecer e
retribuir a ajuda recebida por Deus.
O meu projeto era por uma igreja aqui dentro, e em
cima dessa igreja nós poder fazer profissionais, em
cima dos profissionais que existe dentro da igreja.
Faz de conta, eu sou cozinheiro, o outro é soldador, o
outro é.... E aí, trazer essas famílias para aprender
algo novo, pra sair dessa escassez de não ter um
banheiro, de não ter um piso bom, de não ter um casa
boa. Sair, vamos se dizer, do anonimato e falar assim:
"Não, eu tô num barraco de madeira, mas amanhã eu
quero ter um palácio aqui." Mas, para isso você tem
que ensinar, não é só chegar lá e dar.

Assim como a interpretação da vinda para a ocupação, as motivações de participação
também são atravessadas por uma dimensão religiosa: a partir da igreja seria possível uma
formação profissional para cada pessoa. Embora o projeto tenha uma dinâmica comunitária e
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coletiva, o intuito é que a formação profissional seja capaz de oferecer as condições para que
individualmente a pessoa se torne independente, além de sugerir, com a frase “amanhã eu quero
ter um palácio”, que o trabalho árduo possibilita a conquista de qualquer coisa ou de que a
riqueza provém do trabalho.
Ao nos contar sobre a experiência dos cultos nos lares, uma modalidade em que os fiéis
se reúnem para orar na casa de alguém, ele fala sobre como a rede comunitária constituída a
partir do trabalho da igreja pode ajudar, organicamente, no combate à miséria extrema e à
solidão:
É o culto na sua casa. É tipo um culto de uma hora,
nós fica duas horas depois, conversando, comendo,
bebendo e se fraternizando ali, conhecendo a família
e ela conhecendo mais gente e ali aparece uma
costureira, aparece outro. "O que você faz?", "Ah, eu
faço isso...", "Menina, vem pra cá! Vem pra cá,
menina!", "Tenho 5 pedidos para você!". Sabe
abençoar ela naquilo que ela faz? Ela tá toda tristinha,
toda, sabe? Que nem nesse dia, o pastor perguntou
para ela: "Você faz o que?", "Eu faço bolo", "Menina,
eu já quero para o natal", outro falou: "Eu quero um
para amanhã.", "Quero isso, quero aquilo". Então, a
energia positiva é tão grande que ela vê e fala:
"Caramba, eu tô saindo da miséria assim." Então,
assim, é inexplicável ou não é? Fala a verdade!

Carlos relata como a experiência comunitária entre os evangélicos pentecostais foi
mediadora para momentos de alegria e de apoio mútuo, que reverberaram inclusive em ganhos
financeiros. É evidente sua admiração e entusiasmo com a igreja e com o efeito da “palavra”
na vida das pessoas. Ele expressa esse sentimento em outros relatos: “o trabalho que nós
fazemos aí na igreja é muito importante. Acho que traz vida e vida com abundância” e “nós
somos totalmente 100% em ajuda, em querer dar um suporte.”
Ao longo da entrevista, observa-se que Carlos vivencia os diferentes momentos da sua
vida a partir da ótica religiosa e do seu papel social como crente, de maneira a subordinar a esta
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todas as outras dimensões que o constituem. Isto parece não ser diferente em relação à
ocupação: a sua participação no movimento social se realiza, em grande medida, a partir do
trabalho que desempenha como líder religioso.
O trabalho que nós fazemos aqui são ótimos, são
maravilhosos, traz benefícios para as pessoas, acho
que até melhor que dinheiro, que é o chamado
benefício espiritual dentro da sua casa, a paz, que eles
não têm por falta de conhecimento. E isso faz com
que a gente agradeça à Deus pela luta que a gente
passa e ver progresso. Ver as pessoas querendo
mudança, querendo nova história, sabe? Isso me faz
feliz, me deixa muito feliz, me deixa
completamente... em êxtase, inexplicável. [...] Eu
quero pro resto da vida estar fazendo bem aí pro
mundo, pra ocupação e ter muitos amigos, muitas
amizades. Porque, meu, isso aí é inexplicável, o que
eu faço aqui é inexplicável.
Percebe-se que o participante atribui sentidos extremamente positivos ao que vivencia
como líder religioso e ao trabalho da igreja pentecostal, o que se respalda no fato destas
vivências irem ao encontro das necessidades relacionadas à gratificação à Deus, ao senso de
capacidade de ser um disseminador da obra divina e à possibilidade de contato e amizade com
outras pessoas. Há, também, em seu relato a compreensão de que o contato com Deus, alimento
para o espírito, é o principal caminho para a conquista da paz, para o desenvolvimento
individual e tem importância maior que o dinheiro, afirmação feita com certa hesitação, “acho
que até melhor que dinheiro”. Esse relato parece se referir à conexão entre a igreja e os
ocupantes individualmente, sem levar em consideração a questão política do movimento social.
Quando pergunto sobre o papel da igreja na luta pela moradia, Carlos respondeu:
Nós não misturamos igreja com a luta da moradia,
são histórias diferentes. A igreja aqui ela tá para
confortar o seu espiritual, tá confortar, abrir leques
onde você não tinha de ter uma prosperidade de vida
melhor, espiritualmente falando. Então, a igreja, o
trabalho da igreja aqui é tentar trazer a paz e tentar
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ver onde tá os erros e acertos, e você saber onde você
tá errando e onde você tá certo. Então, a igreja é fora
de ocupação, a igreja é fora de qualquer tipo de
movimento. Aonde tiver gente tem que pôr na mão o
evangelho, mesmo no erro o evangelho tem que ser
pregado.
Uma não confunde a outra. Por que? Porque quando
eu vim pra cá, eu vim ciente que eu tava errado, eu tô
numa ocupação. [Você acha sua posição errada?]
Uhum. Depende do ponto de vista, porque é um
negócio que não é meu, só que pela misericórdia de
Deus, ele sabe que eu tô fazendo porque eu preciso,
eu precisava respirar, não tava aguentando pagar
aluguel e até aqui o Senhor nos abençoou, mas eu não
misturo religião com ocupação, tá? Eu não misturo,
não, não. Eu tô vindo pelas minhas forças, eu tô vindo
pela minha capacidade de entendimento que eu sei
que eu posso conseguir algo melhor para o futuro.
[Tipo o que você fala?] Eu tava recebendo 800 reais
em dinheiro, pagava 700 de aluguel. Há 2 anos, eu vi
uma oportunidade de crescer [ir para a ocupação], eu
pensava que era só 6 meses, falei: "Ah, se eu ficar
seis meses aqui, eu tô ganhando 700 reais.", seis
meses, já tô juntando um bom dinheiro, consegui dois
anos até agora. Se amanhã eu sair daqui, eu tenho
condições de pagar três meses de aluguel adiantado e
ir restaurado para qualquer lugar que eu for.
Antes de vir pra cá, nós já tava pagando “minha casa,
minha vida” já há 7 anos agora, desde quando eu saí
[da penitenciaria] eu tô pagando, pra ter um
apartamento do governo, alguma coisa. [...] Um dia
sai, aí quem sabe nós pode sair daqui da ocupação e
ir pro nosso apartamento, né?

Para Carlos, a igreja e a ocupação não guardam relações, andam por caminhos que não
se cruzam, são partidos diferentes, possuem objetivos distintos. Em sua concepção, a igreja
está certa e a ocupação, errada. Esta compreensão evidencia que, para ele, há uma relação de
oposição entre ambos os espaços, e não de uma inexistência de relação, como afirmou. Carlos
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é uma pessoa que está imersa no universo simbólico religioso e no espaço físico da igreja. A
partir desse olhar, a luta pela moradia, por meio do ato de ocupar para morar, é compreendida
por sutilezas que se contradizem intensamente. Ele se enxerga nesse lugar, como alguém que
está infringindo os bons valores, fazendo algo de errado, embora confesse que aceitou estar ali
porque já não tinha outra alternativa. Esta contradição parece ser resolvida ou, no mínimo,
abrandada pela esperança futura de sair da ocupação para morar em um imóvel por ele
comprado ou alugado.
A despeito da dedicação ao trabalho religioso, Carlos também é uma pessoa presente
nas assembleias da ocupação e, segundo a minha observação desses momentos, não busca se
posicionar como uma liderança, mas como um morador comum, ao mesmo tempo que é
conhecido por todos e detém um certo poder de influência sobre os demais ocupantes,
principalmente evangélicos. Em um determinado momento da entrevista, ele relata a visão que
possui sobre a principal liderança da ocupação:
Eu gostei da Neuza porque o que ela entende é o que
nós precisamos: é justiça, é luta de movimento, uma
moradia melhor pra família. A causa dela é com as
crianças, as mulheres, entendeu? Então, eu gostei da
luta dela e embarquei porque ela falou assim: "Olha,
não tem nada garantido, você pode perder tudo. Você
quer vir pra luta com a gente?", eu falei "Tô junto!".
Então, houve muita transparência. Muita. E isso pra
mim não tem preço. Mas, assim, as questões
democráticas de juízo, se ela tá 100% certa ou se a
dona tá 100% certa, ela tá na luta lá, na justiça, um
processo que demora um pouco, né? A Neuza tem os
ponto fraco dela em cima dessa luta e a dona também
tem os ponto fraco dela em cima dessa luta. Vou te
dar um exemplo pra duas. Os pontos fraco da dona é
que ela deve 6 milhões pra prefeitura e pra falar a
verdade a prefeitura já tomou o terreno dela, porque
foram feita 40 negociações e ela não pagou nenhuma,
entendeu? Então, não é da Neuza o terreno, é da
prefeitura. Esse é o ponto fraco dela e o ponto forte
da Neuza. E qual que é o ponto fraco da Neuza? É as
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pessoas que estão aqui, que ela tá colocando, não tá
tendo esse comprometimento de trazer família.
Observa-se uma admiração de Carlos por Neuza e uma legitimação da luta política
encampada por ela. O depoente também traz percepções de grupos em maior vulnerabilidade
social em decorrência de violação de direitos, o que evidenciaria a necessidade da luta por
direitos, como quando diz: “A causa dela é com as crianças, as mulheres, entendeu?”, além de
citar questões democráticas como possível referencial para refletir sobre quem está certa nesta
história. Apesar de responder “Tô dentro” à liderança, reiteradamente ele parece atribuir a luta
à ela: “a causa dela”, “os ponto fraco dela”, “os ponto forte dela”, “se ela tá 100% certa”. A
luta e as possíveis conquistas do movimento são vistas como responsabilidades dela;
compreensões coletivas de ação e luta não são citadas. Por fim, ele fala com frustração dos
ocupantes da base, e da não conformação destes como núcleos familiares, em sua percepção.
A ocupação de luta por moradia não é uma ilha isolada do território periférico em que
se localiza. No seu interior, as contradições sociais e históricas provenientes do contexto mais
amplo também se impõem. Possivelmente, o engajamento e o compromisso com o coletivo
sejam percebidos por Carlos como uma vivência mais próxima de tais problemas, os quais são
interpretados a partir de uma ótica do moral e imoral e da noção de família como eixo de
conduta correta.
Essa luta que tá travada para ela aí, ela já tem muitos
anos de conhecimento, eu não travo, eu não consigo
engolir, em que sentido? Se a Neuza precisar de mim
para ir lá na frente da luta, no escritório da FLM,
junto com o juiz, com ela, nossa, sem problema deu
ir, porque ela me tem como uma pessoa de família,
ela me tem como uma pessoa de confiança. [...] Eu
posso ser família, porque ela precisa de família para
ganhar uma casa, então eu tô aqui como família. [E o
que você chama de família?] O que eu chamo de
família é quando você vê o pessoal da UBS fazer o
seu cadastro e tá aqui o seu pai, a sua mãe, seu filho,
88

pessoas que realmente estão precisando de moradia,
você tá entendendo?

De fato, a contagem de quantas pessoas há na ocupação é realizada pelo número de
famílias presentes, sem, do meu ponto de vista, ter uma especificação rígida por parte das
lideranças do que seria um núcleo familiar. Carlos se apropria do termo também a partir dos
sentidos que as vivências ao longo de sua trajetória de vida promoveram. Em seu relato, a
presença de famílias é o que sustenta moralmente a ocupação e a possibilidade de conquista da
moradia e, por outro lado, as posturas e comportamentos de demais ocupantes são interpretadas
como inadequadas justamente em razão da ausência de um núcleo familiar para aquela pessoa.
Quando o participante relaciona o fato de ser alguém de confiança por ser uma pessoa de
família, ele revela o quanto esta associação tem a ver com uma postura ética no mundo, dentro
de uma compreensão específica do que seria família.
No entanto, as vivências no interior da ocupação nesses três anos também compõem a
história de Carlos e, em alguma medida, o constituem. Ao questionar sobre o quanto sente que
mudou nesse período, ele me responde: “a mudança minha já é de muito tempo antes de eu
conhecer esse lugar”, reiterando o que relatou em outros momentos da entrevista. O depoente
também afirmou que o fato de não precisar pagar aluguel tem lhe possibilitado uma qualidade
de vida melhor, como quando relata “hoje eu posso fazer o que eu quero com o meu filho. O
meu filho quer comer pizza ele vai e come. Eu tenho condições de trazer meus amigos aqui e
dar um almoço para os meus amigos”. Em outro momento, ele diz “tô aí feliz da vida, não pago
água, não pago luz, não pago nada... Tenho condições de montar a minha empresa de volta, de
montar os meus negocinhos de volta e cuidar do meu filho”.
A participação no movimento social promoveu mudanças subjetivas em Carlos à
medida que possibilitou a satisfação de necessidades imprescindíveis para a realização da vida
com maior dignidade, como obter uma qualidade de vida melhor para si e para sua família, ter
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momentos mais agradáveis com amigos e poder dedicar-se ao trabalho como cozinheiro. Por
não precisar pagar aluguel, ele pôde vivenciar um lugar no mundo social em que não precisava
lutar todo dia pelo que não é dele, pôde se ver como alguém que não está constantemente alerta
e amedrontado pela fome ou por ver seu filho passando por condições que nenhuma criança
deveria passar. Apesar de uma maior tranquilidade obtida por morar na ocupação, as
transformações subjetivas não se estendem a uma transformação significativa na visão de
mundo e na compreensão da luta por direitos; as vivências na luta por moradia não
possibilitaram o desenvolvimento de novas necessidades e tampouco uma atualização do seu
sistema de sentidos; houve, pelo contrário, um aprofundamento no compromisso com papéis
sociais que ele já desempenhava, como ser pai e pastor.
A tensão decorrente da contradição moral dos princípios do pentecostalismo e da luta
por direitos observada ao longo da entrevista se reflete mesmo quando conversamos sobre o
futuro. Carlos projeta a ocupação daqui 30 anos em um nível maior de desenvolvimento, com
as ruas asfaltadas e abastecimento de água e esgoto; um bairro comum. Quanto aos planos para
si, o depoente planeja, junto com sua família, deixar a ocupação para ir morar em um
apartamento, conquistado por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, que ele paga
mensalidades de valor simbólico há 7 anos.
Portanto, é evidente que os sentidos atribuídos ao culto são imensamente positivos, o
espaço é sempre mencionado por Carlos como promovedor de vivências que alimentam sua
qualidade de vida, sua paz de espírito e sua vitalidade. Esses sentidos se referem às questões
teológicas como a sensação de amparo por Deus e pela “palavra” e às relações positivas de
amizade e familiares que são vivenciadas a partir da mediação destes símbolos religiosos. A fé
na dimensão divina lhe propicia uma organização do mundo e, simultaneamente, tem efeitos
profícuos para as relações interpessoais que estabelece, sendo meio para a construção de um
sentido comunitário, de memórias positivas e relações de amizade.
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No drama social da vida de Carlos, o papel desempenhado como religioso, que coaduna
com o de ser pai e marido dentro de uma noção de família que também segue o preceito bíblico,
parece se sobrepor a qualquer outro. A visão sobre a ocupação, por outro lado, está em um
lugar muito estreito e contraditório em sua vida: é uma “benção” e, ao mesmo tempo, um
espaço, por natureza, marcado pelo “erro”. Para o depoente, a ocupação lhe proporcionou um
abrigo quando ele não tinha ao que recorrer, garantindo a sobrevida dele e de sua família.
Entretanto, para Carlos, é inaceitável adquirir uma habitação que não seja pela compra,
qualquer coisa que se opõe a isso parece se configurar como um ato imoral.
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Dona Lourdes, militante presente
Cenas do campo
No dia 12 de julho de 2019, Neuza me leva para conhecer a ocupação, passamos por
vários barracos. Ela vai andando na frente com uma leve ligeireza, acenando para as pessoas e
falando “esse é o Raul, é psicólogo, vai fazer uma pesquisa aqui na ocupação”. As pessoas
sorriem sem entender direito, e eu, antes de terminar meu aceno, já tinha que apertar o passo
para não perder Neuza. Cumprimentamos muitas pessoas da ocupação, mas ela escolheu alguns
barracos para visitarmos, como o da Maria dos Anjos, Nilson, Vanessa e Dona Lourdes. Dona
Lourdes é a última. Entramos e ela nos ofereceu café. Neuza elogia muito Dona Lourdes, fala
que ela é “ponta firme”. Dona Lourdes dá risada sem graça. Com minutos de conversa, Neuza
diz que precisa sair para resolver umas coisas e, em tom de despedida, fala pra eu ficar à
vontade.
Dona Lourdes precisa fazer sala. Foi bom, conversamos bastante, ela gosta de falar.
Fala das suas filhas e filhos, dos seus netos. Conheço um dos seus netos, John, que parece bem
apegado à avó, muito simpático e comunicativo. Conta que uma de suas filhas nunca veio na
ocupação e que não quer vir, mas as outras já pegaram um terreno pra elas, e aponta pra mim
onde suas filhas vão construir.
No dia 15 agosto de 2019 vou novamente ao barraco da Dona Lourdes, depois de três
vezes indo lá, a encontro. John também está lá, assim como sua mãe, filha de Dona Lourdes.
Dona Lourdes me conta como estão as coisas na ocupação, que chegou o papel de reintegração
de posse. Disse que não sabe se o papel é verdadeiro, que todo mundo está desconfiado que
tenha sido um papel forjado pela proprietária para tirar eles de lá, pois não é assinado por
ninguém, por nenhum juiz. Ela diz que a possível reintegração de posse deu uma desanimada
nas pessoas, já que boa parte das famílias já deixaram a ocupação: “se tiver 15 famílias agora,
é muito”. Afirma que o pessoal não quer esperar até o final. Dona Lourdes diz “se o terreno for
mesmo da mulher, a gente sai certinho. Ninguém quer pegar o que não é nosso, é injusto. Se o
terreno não for do governo não é do povo”. Ela diz estar apressada pela decisão da justiça,
porque quer saber se investe no barraco para construir um banheiro, ou deixa como está, para
facilitar caso precise desmanchá-lo.
Eu pergunto quando vão saber se a reintegração de posse é oficial e ela diz que a Neuza
foi com algumas pessoas da ocupação no fórum falar com o Juiz. Quando eu pergunto quem
foi lá, ela diz “ah eu vi lá a lista, mas não sei quem são não”. Dona Lourdes fala que
acompanhou a Neuza duas vezes na defensoria e no fórum, diz que a Neuza luta mesmo, “ela
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entra, sai, aí a mulher da defensoria disse que não tinha a mínima possibilidade da gente ficar
aqui, aí ela falou que queria falar com o Juiz e foi entrando. ‘você percebe que ela tá lutando
sabe?’”.
Ela me oferece um café e diz que não ofereceu quando eu cheguei para eu não achar
que ela estava me mandando embora, damos risada. Eu pergunto se ela vai sentir falta da
ocupação, ela responde que sim, que gosta de “viver no mato”, mas fala “quem vai sentir falta
é esse aí”, olhando para John. Ele dá risada, eu pergunto se é verdade e ele fala que sim, que
gosta de brincar no terreno, como sempre o vejo: correndo, brincando com as madeiras, falando
que vai fazer uma fogueira, etc. Dona Lourdes diz que John conversou com a professora da
escola e falou pra ela que ele estava com sua avó em um acampamento; Dona Lourdes e sua
filha (mãe de John) riem. Eu pergunto se vão sentir falta das pessoas, e Dona Lourdes e sua
filha se olham em cumplicidade e riem mais uma vez. Dona Lourdes diz que não conversa
muito com as pessoas, que gosta mesmo do lugar, da terra e do mato. Diz que as pessoas são
muito fofoqueiras, que qualquer coisa que falam rapidamente se espalha pela ocupação, conta
da briga que ocorreu no dia anterior entre dois homens, mas não sabia o porquê do conflito.
Pergunto se caso não dê certo, para onde eles vão. Dona Lourdes diz que vai correr para
casa do seu pai, que fica em um bairro perto dali. Ela diz que o pai já morreu, mas que tem uma
casa no quintal dele com quatro cômodos, cozinha, dois quartos e um banheiro, onde mora ela,
as três filhas e um filho e os três netos. Diz que é apertado, mas pelo menos não é aluguel.
Pergunto se tem alguém na ocupação que não tem pra onde ir, ela fala que sim, “acho que umas
cinco famílias que não tem pra onde ir não, tem um casal que mora ali que não tem lugar pra
ficar não”. Eu digo que queria conversar com essas pessoas, mas não as conheço para chegar
assim, batendo na porta.... De qualquer modo, digo que vou indo, que gostaria de passar no
barraco de algumas outras pessoas, me despeço e digo que possivelmente domingo de manhã
eu apareça lá.
No dia 24 de agosto, quando chego no barraco da dona Lourdes, ela me chama pra
entrar. Sento na cama, a TV está ligada na globo passando o programa do Luciano Huck e ela
está fazendo comida. Comento como a ocupação está cheia, ela diz que agora que o juiz vai
avaliar o caso e que não tem nada decidido, a ocupação voltou a ser procurada. Fala que parece
que a reintegração de posse era falsa, que tinham mandado no grupo do WhatsApp, mas
perceberam que não tinha assinatura, embora tivesse o nome dos juízes do fórum de Itaquera.
“Agora o juiz vai avaliar o caso, deu 60 dias pra gente, mas a gente não sabe o que ele vai
decidir”. Dona Lourdes fala que tá com pressa pra saber o desfecho “se for pra sair, a gente sai
ou se for pra ficar, pra ficar mesmo”; conversa sobre não saber como vai ser, comenta meio
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desconfiada que o terreno “era particular, não do governo” e diz “porque quando é do governo,
é do povo, né? como diz o ditado” e dá risada. Sendo “particular” ela desconfia que pode não
dar certo. Diz que seria bom se desse, porque a localização é boa, “tudo perto, mercado,
farmácia”, e que ali pelo menos é São Paulo ainda. Enquanto comenta ela lembra de um ditado
“lutar sempre, desistir jamais, vencer às vezes”. Aliás, lembra com muita dificuldade -- ela não
lembra as combinações se é lutar as vezes, desistir nunca, depois pensamos juntos e
acreditamos que a versão que faz mais sentido é esta. Foi um momento muito engraçado!
Pergunto como foi a reunião geral, ela diz que não foi porque “é só pra quem é novo,
pra quem chegou agora”. Aí comenta novamente, “hoje a Neuza tá distribuindo os terrenos que
ficaram vazios, muita gente largou quando chego a reintegração”. Me oferece comida, eu
aceito. Como arroz, feijão e couve. Não pego as linguiças, muito receoso, digo que não como
carne, estava com medo de ela interpretar como desfeita ou o fato de não comer carne como
frescura, mas foi muito tranquilo. Ela comenta sobre pessoas que já conheceu que não comiam
carne.
Voltando para o assunto das atividades do movimento, pergunto se houve alguma ação
coletiva do movimento essa semana, mas ela não entende. Pergunto se foram em alguma
manifestação, em alguma reunião que o movimento chamou. Ela diz que essa semana não.
Comento das prisões que vem acontecendo de militantes do movimento de moradia, ela fala
que ouviu o pessoal falar bem preocupado. Comenta de uma manifestação que foi no Barra
Funda há umas três semanas atrás, que foi com o pessoal do movimento, umas 15 famílias da
ocupação, e que chegando lá encontraram mais gente, de outros movimentos, que vieram de
outros lugares. Quando pergunto onde foi, ela respondeu “acho que foi no fórum”, mas não
tem certeza.
Ela comenta de outra ocupação que participou há muitos anos atrás e eu me mostro
interessado. Ela conta que em 1993 participou de ocupação um pouco mais para frente, sentido
de Ferraz. Diz que não era organizada por nenhum movimento, que tinha algumas lideranças e
elas eram boazinhas. Mas que lá tinha uma “piscina”, um tanque bem grande onde criavam
peixes e ela tinha muito medo de morar lá com os filhos, de deixar os filhos só para ir trabalhar
e eles se afogarem no tanque. Fala que por conta desse medo continuou morando na casa dos
pais e que deixou o seu sobrinho morando lá enquanto não encontrava alguém que pudesse
cuidar dos filhos. Ela diz que meses depois voltou lá e soube que o sobrinho tinha vendido o
seu terreno e que só ficou sabendo na hora.
Voltamos a falar da ocupação, Dona Lourdes tem esperança de que dê certo ali também.
Fala que agora as coisas melhoraram: suas filhas e seu filho já pegaram terrenos próximos ao
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terreno dela. Ela comenta que vai se sentir mais segura. Dona Lourdes fala que tem medo de
ser assaltada, de roubarem as coisas dela, que sempre que sai tranca a porta do barraco com um
cadeado e esconde o modem da antena parabólica. Eu pergunto se ela tem medo de ser assaltada
por alguém da ocupação ou de fora. Ela fala de fora “porque aqui é tudo aberto, tem esse muro,
mas tem vários buracos. Tem alguém que fica de segurança na portaria, mas eles podem entrar
por ali, por trás, que o muro tá aberto”. Fala também da fragilidade do barraco, “essas madeiras
são fracas”. Conta sobre um dia à noite que alguém ficou andando ao redor do barraco de
madrugada e que bateu na parede do barraco, ela diz que ficou com muito medo naquele dia e
que na hora ligou a lanterna do celular para sinalizar que havia gente dentro, porque naquela
época não tinha energia ainda. Mas ela afirma que gosta de morar na ocupação, apesar disso.
Depois de um tempo começamos a conversar sobre as outras ocupações e ela fala que
quando foi viajar para a Aparecida Norte viu que tinha muita terra no interior, muita terra verde.
Eu interpreto que ela se referiu às terras vazias que poderiam ser ocupadas. Depois disso ela
comenta sobre a viagem, diz que aproveitou que o noivo da sua filha ia de carro e foi junto,
embora fosse evangelista. Ela conta que essa viagem faz uns 8 meses, que ficou surpresa como
a Aparecida do Norte está diferente e como têm terras no caminho de São Paulo até a cidade.
Ela fala que criaram uma espécie de cidadezinha, com várias lojinhas de artesanato, que a
Aparecida do Norte está bem bonita e moderna em comparação com a última vez que ela tinha
visto, há uns 30 anos atrás.
Aproveito que ela comentou sobre religião e pergunto, “como que é essa questão da
religião aqui na ocupação?”. Falo que conversei com Val e ele também me disse que era
evangélico. Ela fala que ele é pastor na verdade, que existem outros pastores na ocupação,
homens e mulheres. Conta que tem muito pastor na ocupação, mais pastor do que evangélico,
dá risada e fala: “Tem muito cacique pra pouco índio”. Eu falo que gostaria de conversar mais
com ela sobre isso, mas que vejo que já está tarde e preciso ir. Quando olho o lado de fora fico
surpreso com a vista; com a vista dos outros morros com a luzes acesas e aquela paisagem de
crepúsculo está bem bonita. Dona Lourdes fala que é lindo mesmo e que quando está calor,
abre a janela para poder ver a vista por dentro do barraco. Neste momento já estou na porta e
me despeço.
No dia 20 de novembro, vou no barraco da Dona Lourdes. Quando me aproximo, não
consigo reconhecer qual é, pois construíram vários em uma área que só tinha o dela. Aposto
em um e acerto. Quando a chamo, ela sai e diz para eu entrar, que está fazendo um bolo paro o
neto que está fazendo 12 anos, o Israel. Pergunto por ele, para parabenizá-lo, mas ela me fala
que ele está brincando. Conto que quase não acerto chegar; primeiro porque o entorno mudou
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muito e porque o barraco dela também está bem maior. Ela ri e fala dos “puxadinhos” que tem
feito aos poucos, me pergunta se da última vez que eu vim já tinha banheiro. Respondo que
não tinha banheiro e nem essa parte na entrada com uma pia. Ela diz que construiu uma área
atrás com um forno a lenha também, que as filhas chamam de lareira, e ela ri.
Comento que vou pela primeira vez no culto. Ela diz que o Carlos passou em todos os
barracos chamando as pessoas e me diz que começa às 19h30. Eu converso com Johnmaclei e
ele me diz estar animado com a festa que vai acontecer. Enquanto isso, Dona Lourdes fica
pedindo desculpas pelo bolo, falando que foi um improviso. Passo um tempo ali, conversando
e pergunto se vão ao culto, fica um silêncio intencional... Somente a filha de Dona Lourdes
responde falando que não, porque elas vão em outra igreja. Eu digo que vou porque quero
conhecer. Dona Lourdes diz para eu voltar para os parabéns.
Muitas desses pontos voltaram a aparecer na entrevista. Dona Lourdes está animada
para a entrevista; conversamos muito e ela fala bastante e parece ter gostado de compartilhar
um pouco da sua história e de como tinha sido a participação na ocupação desde que chegou
ali. A entrevista aconteceu no seu barraco, havia outras pessoas que entravam e saiam, seus
netos em alguns momentos precisando de atenção e, então fazíamos uma pausa, mas não
acredito que esses ocorridos tenham prejudicado a entrevista ou inibido a vontade de Dona
Lourdes de falar.

Um pouco sobre a história de Dona Lourdes
Lourdes, conhecida como Dona Lourdes, nasceu em Minas Gerais e, aos cinco anos,
veio com a família morar em São Paulo, no extremo da zona leste da cidade. Desde pequena,
por não se sentir à vontade com os pais, o pai pela intransigência e a mãe por “ter problemas
de cabeça”, decidiu – “fugiu” para – viver com os avós. Em São Paulo, morava com os avós
em dois cômodos em um terreno comprado pelo tio, que residia com sua companheira e doze
filhos.
Contou que viveu a adolescência da casa para a escola, frequentava a igreja católica e,
de vez em quando, fazia trabalhos como doméstica em casas próximas, sem sair da vista da
avó. Por volta dos 19 anos, se interessou por um rapaz, que seu pai desaprovava; a avó, nessa
época já viúva, debilitada e temendo falecer, deixando Lourdes sem alternativa a não ser ir
96

morar com os pais, fez o filho (o tio do terreno) prometer que realizaria o casamento de sua
neta. E, assim, aconteceu: a avó faleceu, o tio cuidou desde casar Lourdes até disponibilizar
alguns cômodos em seu terreno para o casal.
Aos 20 anos Lourdes teve a primeira filha e começou a ter problemas no casamento
pelo uso abusivo de álcool do marido. Nessa época ela se aproximou de uma instituição
kardecista que dava cestas básicas pela presença nas atividades religiosas e profissionalizantes.
Foi por meio dessas atividades que se encorajou para buscar trabalho, apesar da desaprovação
do marido. Desde então, começou a trabalhar como doméstica em bairros como Pacaembu e
Moema.
Entre os 28 e 30 anos, incomodada por estar no terreno do tio com seus quatro filhos e
marido, Lourdes decidiu construir uma casa em um terreno que havia conseguido por meio de
um movimento de moradia. Apesar de ter iniciado as obras no lugar, resolveu não se mudar em
razão de perceber o bairro como perigoso e temer que seus filhos se envolvessem com o tráfico
de drogas. “Salvei foi a minha pele e a pele dos meus filhos, porque lá era um lugar que o
tráfico pegava muito. É assim, dando tiro e você correndo atrás do poste pra não pegar tiro.”
Depois disso, começou a trabalhar mais duro do que já estava habituada e iniciou o
financiamento de um terreno que até hoje ela paga, há cerca de 25 anos. Neste terreno, ela
construiu uma casa em que morava com seus seis filhos, três netos e um genro.
Outro ponto a se destacar da história de vida da depoente é o aspecto religioso. Ela
contou que teve uma formação católica ao longo da infância e adolescência, mas, com o
falecimento da avó, deixou de frequentar a igreja. Aos 28 anos, ao estar vivendo uma gravidez
difícil, no caminho do hospital para mais uma vez tentar ser atendida, resolveu parar em uma
igreja pentecostal para receber uma oração. A pastora lhe disse “seu parto tá amarrado! [...]
Vem de novo no culto pra poder Deus ir quebrando isso aí!” Nesse dia, Lourdes conseguiu ser
atendida e diagnosticada com uma grave inflamação. Ela cumpriu as orientações da médica e
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da pastora e teve a filha; ambas concluíram esse período com saúde. Desde então, tem um forte
vínculo com igreja pentecostal; relatou que passou por várias igrejas, em geral, as locais,
fundadas por pessoas do bairro.
A violação do direito à moradia experienciada por Dona Lourdes recaí sobre a diferença
entre a moradia digna e a vivência de moradia em condições precárias, que inclui a forte
densidade de pessoas residindo no mesmo lugar. Essa diferença ou a percepção de que viver
tais condições também constitui uma violação de direito não é acolhida por alguns ocupantes,
que enxergam Dona Lourdes como uma impostora e proprietária de moradia.

Apresentação e interpretação do depoimento
Dona Lourdes relatou que teve contato com um movimento de moradia há 25 anos; foi
uma aproximação repentina, como desta vez. Ao saber de um terreno que estava sendo ocupado
para fins de reivindicação de moradia, buscou compor o coletivo. Foi uma passagem rápida.
Logo percebeu que não poderia construir uma vida no lugar por compreendê-lo como perigoso.
E, então, voltou a viver as condições de moradia que experienciou ao longo de toda a vida:
forte aglomeração de pessoas em uma mesma casa e os efeitos disso para a organização do
espaço, das relações familiares e da vida subjetiva. Ela relata as motivações que sustentaram a
decisão de buscar a ocupação:
Eu tava querendo mudar de onde eu moro, né? Eu
precisava arrumar um lugar pra mim mudar um
pouco. Porque tava muito no meio dos filho, sabe?
Os filho tava muito em cima de mim. [Você tem
quantos filhos?] Seis agora com o Israel. E agora que
eu tenho mais dois netos, né? Mais três! Nasceu um
essa semana! E aí tava aquela muvuca. Muita
muvuca. Todo mundo sem lugar pra ficar, aí tinha a
Michele dentro de casa comigo, tava a Vanessa, tava
o Israel, tava o Gilson, tava o Johnny… Até aí eles
não tava nem morando com ninguém. Que o Gilson
até que casou, mas depois voltou pra casa. Eu falei
“Não, eu quero um lugar, que eu quero ficar
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sozinha!” Sabe? Eu quero! Mas só que não adiantou
nada! Não adiantou nada, porque eu vou e vai todo
mundo!
Quando eu vim para a ocupação, [o plano] era eu
pegar e cada um [filho] estando com um pedaço
deles, aí cada um cuida da vida deles, tentar ir pra
frente, né? Eu queria ter minha casinha, minha
casinha sossegada! Porque quando é muita gente, não
dá pra você montar uma sala, um guarda-roupa bem
bonitinho, fazer as coisas… Uma melhoria, sabe? E
quando é muita gente e muito pequeno, a casa fica
muito cheia! Tanto que você tem que ter guardaroupa pro filho, guarda-roupa pro outro. É muita
gente, é muita bagunça também! Tanto na arrumação,
como na limpeza, então dá muita confusão…
Ao contrário dos outros depoentes, Dona Lourdes nunca pagou aluguel, mas sempre
conviveu com muitas pessoas dentro de casa. Ao longo da entrevista é perceptível a referência
a muitos parentes e o ambiente caótico que isso gerava para as relações e para si mesma. A
aglomeração das pessoas, de recém-nascidos à adultos, aliada à falta de recursos gerou um
ambiente que, nas palavras da depoente, se caracteriza pela “bagunça” e “confusão”. A despeito
do cansaço de ser uma grande chefe de família, é possível observar que Dona Lourdes também
busca por uma moradia em que os obstáculos quanto à apropriação subjetiva do lugar não
estejam atravessados por tantas adversidades, de modo que ela possa organizar a casa como
deseja para chamar de sua: “eu queria ter a minha casinha, minha casinha sossegada!”.
Em outro momento da entrevista, fala que, além de querer sair “da muvuca” dos filhos
e netos e ter o seu espaço, a possibilidade de ter uma área para abrir um ponto de pregação
religiosa também lhe motivou a ingressar no movimento de moradia. Em suas palavras:
Na verdade mesmo, quando eu vim pra cá, eu queria
pegar um pedacinho pra fazer um ponto de pregação.
Aí eu fazia uns dois cômodos pra mim mais no canto,
e fazia na outra parte um salão, que era pra mim fazer
um ponto de pregação.
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O terreno adquirido na ocupação também vai ao encontro das motivações da depoente
por lhe possibilitar aprofundar a relação com a Igreja e ocupar a posição de uma liderança
religiosa que tem o seu próprio ponto de pregação. As necessidades que subjazem essa busca
devem ser inúmeras, a notar pela complexidade de símbolos que a questão envolve e pela
profusão de sentidos positivos atribuídos à igreja em diversos momentos da entrevista.
Voltaremos a discutir essa questão nas próximas páginas.
Com base em tais motivações e necessidades, Dona Lourdes contou como foram os
primeiros dias na ocupação:
Eu tô desde o começo, desde o primeiro dia. Eu tô
aqui, mas só que quando eu vim já tinha 600 pessoa
aqui nesse lugar! Você olhava, assim, tinha gente
pendurada até em cima do muro! Até em cima do
muro tinha gente, de tanta gente!

Dona Lourdes não estava na madrugada em que ocorreu a ocupação do terreno. Soube
da ação do movimento social após o amanhecer. Nesse dia, como relatou, já tinha gente
“pendurada até em cima do muro”; ela decidiu, então, acampar no galpão e ajudar no que fosse
preciso até que alguma família desistisse do terreno. Em suas palavras:
Quando eu vi, eu desci pra saber se tinha [terreno].
Aí não tinha mais! [...] Aí fui embora pra casa, juntei
umas coberta, as menina. No primeiro dia nem
coberta teve, foi uns papelão e umas cobertinha mais
fina, né? E trouxemos pra gente sentar e se enrolar. E
viemos! Passamos a noite já. Aí fui ficando, não tinha
ainda, mas fui ficando. Aí comecei a ajudar varrendo,
limpando. Depois, conforme as semanas foi
passando, fui ficando… Fiquei uns 16 dias vindo, aí
nisso ela [Neuza] já tinha falado “Pode ficar
despreocupada que o seu tá garantido já!”

A presença e o compromisso da postura de Dona Lourdes nos primeiros dias da
ocupação marcaram a sua participação no movimento social posteriormente, a notar pelo modo
como me foi apresentada por Neuza. Dona Lourdes sempre está presente nas ações coletivas,
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solícita em ajudar as pessoas, apaziguadora de conflitos, apesar de ter reclamado, em diversos
momentos da entrevista, desses papéis que desempenha. Em duas ações externas à ocupação
que participei, no carnaval dos Sem-Teto, em fevereiro de 2020, e no Evento de campanha para
a eleição dos presidentes municipais e zonais do PT, em agosto de 2019, Dona Lourdes estava
presente. Ela me fala de outras, como passeatas e manifestações públicas e sobre ir com um
grupo de militantes na porta fórum com o intuito de pressionar a quebra de pedidos de
reintegração de posse. Apresentarei dois relatos de participação da depoente em atividades
coletivas: (i) a formação política na sede do movimento no centro de São Paulo e (ii) quando a
ocupação recebeu uma companhia de teatro:
Foi bom quando teve uma ação lá na sede, teve um
seminário! Eu gostei, que teve um seminário pra
poder falar sobre moradia, como é que funciona uma
moradia. Como é que os político resolve os problema
deles lá, como é que eles apoia o outro. No fim tem o
restaurante, leva as pessoa pro restaurante lá, você
tem um ticketzinho… [Que legal! E você lembra o
que você aprendeu nesse seminário?] Ah, pra falar a
verdade, eu misturo tudo. Eu entendi que é, assim,
pra gente aprender a… Porque ele falou assim:
“Vocês tão pronto agora pra pegar uma frente de
ocupação!”. “Vocês tá preparado!” Porque aí eles
explica como que a pessoa deve agir, que a pessoa
deve se informar, correr atrás. Várias coisa mais de
viver, de ter que ir no fórum. Se marcar reunião em
algum lugar, no fórum, você tem que ir. Tem que ir
em prefeitura pra ver terreno, esses tipo de coisa aí.
Porque primeiro eles sonda o terreno pra ver como
que tá, pra depois eles entrar pra ocupar. Vai vir
reintegração, você tem que correr atrás pra poder
quebrar!
Tinha o lobo mau e os três porquinho. Era uma luta
[por moradia], né? A história é que quando foi pra
entrar na luta do movimento, dois tava pregando a
casa deles, arrumando, levantando a casa bem
bonitinha! E o outro não tava ligando muito pra nada,
não. Tava é dormindo. Aí eu não sei nem aonde entra
o lobo nessa história. Eu sei que o lobo tinha casa de
aluguéis, era proprietário. Eu acho que o lobo, se não
me engano, alugou a casa pra esse preguiçoso. Aí
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quando chegava o dia do aluguel, ele não tinha nem
dinheiro pra pagar o aluguel! O lobo só engordava e
dormia, era proprietário, só tava ganhando! Ele não
trabalhava. ele tinha casa de aluguel, ele só
embolsava, né? Aí os outros dois fazia a casa deles
bem feitinha na luta. Era tipo um terreno numa
ocupação. Aí o outro não fazia nada, pegou o pedaço
dele e largou lá. Ele não fez o dele e foi pagar aluguel.
Aí o lobo só ia pegando, queria o dinheiro dele!
Como ele não tinha dinheiro, ele tinha que dar um pé,
aí outra hora queria outra parte do corpo dele… E ele
sempre fugindo, fugindo, mas o lobo ia atrás dele! Eu
sei que esse outro porquinho preguiçoso depois ficou
querendo morar na casa dos irmãos, queria ficar lá no
bem bom também! No fim, não sei que que deu lá, eu
sei que eles puseram fogo na casa de um lá. Quem
que pôs fogo na casa do outro é que eu não me
lembro, mas a história foi bem engraçada. [...] Eu
acho que o que eles queria transmitir é que a pessoa
sem luta não vai chegar em lugar nenhum. E o outro
que era o proprietário que alugava as casa, ele fez, ele
lutou, lutou também, né… Ele fez a moradia dele, fez
até pra alugar. Ele cresceu que ele teve até pra alugar.
Agora o preguiçoso que não fez, ele depois não tinha
pra onde correr! Ou ele entrava na casa dos irmão, ou
ele ia pagar aluguel. Mas ia pagar aluguel de que
jeito? Ele não tinha dinheiro! Se ele fosse pagar
aluguel, o proprietário vai querer receber, aí é aonde
ia arrancar pedaço do couro dele! Como ele era
porco, queria um pedaço dele pra fazer feijoada!
Observa-se que os sentidos atribuídos por Lourdes a estes momentos, embora
tangenciem, pouco vão ao encontro do que as atividades se propunham. Isto é, a situação
organizada tinha uma intencionalidade que foi vivenciada pela depoente também através dos
recursos psicológicos desenvolvidos ao longo de sua vida, por experiências formativaseducativas, e que ofereceram as bases para compreender as situações dessa maneira. No
primeiro trecho da entrevista, ela relata o que aconteceu com dificuldade de trazer detalhes
mais precisos e diz “pra falar a verdade, eu misturo tudo”, apesar de apreender o modo como
funciona os estágios de ocupação, desde sondar um terreno que não cumpre uma função social
à necessidade de lutar para quebrar um pedido de reintegração de posse. No segundo relato, a
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adaptação da história dos três porquinhos, Dona Lourdes expressa como entendeu a história “a
pessoa sem luta não vai chegar em lugar nenhum”, máxima observada tanto no papel dos
porquinhos que construíram sua casa na ocupação de luta por moradia como no proprietário de
casas para aluguel. As relações de poder que a peça aborda não geram estranhamento
significativo, tampouco o papel do lobo-locator que tinha as condições de realização da vida
sem ter de trabalhar e, no limite da situação, ameaçava tirar do corpo do porquinho o alimento
para si.
Se, por um lado, o relato das situações sugere que o desvelamento da realidade e de
suas relações de poder e exploração, principalmente no que tange à situação da luta por
moradia, não acontece plenamente; por outro, é a vivência dessas situações que podem produzir
mudanças na sua visão de mundo e apontam para uma formação crítica viva, em processo de
mudança, que pode vir adquirir novas colorações e contornos à medida que a depoente for
experienciando novos lugares e papéis, como este de militante.
Neste sentido, dentre outras situações que o movimento de moradia oportuniza à Dona
Lourdes, é pertinente apresentar o seu relato sobre a experiência de uma tentativa de
reintegração de posse do terreno ocupado:
Tinha uns 20 dias que a gente tava aqui. Quando eu
chego, tinha polícia lá de baixo até aqui em cima!
Tinha bem uns dez carros de polícia. Eu chegando,
falei “Meu Deus! Agora que eu tô chegando com as
minhas madeira, a polícia já vai colocar todo mundo
pra correr.” Aí fiquei olhando, falei pro meu filho que
tava no carro: “Espera que eu vou descer lá pra ver
que que tá acontecendo, não tira as madeira do
carro.” A Neuza já tava lá também perguntou pra eles
se eles tinha algum mandato pra vim aqui, pra botar
alguém pra fora daqui. Aí conversou com o homem
lá. E ela é valente, hein? Ela é valente. Ela chegou lá
e nós ficamos, assim, olhando meio de longe do
portão. Ela atravessou a rua, veio pra cima e já veio
falar com o homem, com o policial lá. “Vocês têm
algum mandato?” Uma das vez até tinha, trouxe até
caminhão! Caminhão porque ia pegar as madeira que
a gente já tinha aí pra levar, porque eles leva! Aí ela
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conversou, falou se ele tinha mandato e falou “Grava
aí! Grava aí que eu vou chamar a Rede Globo!”. Eles
conversou, conversou, ai pegou os carro deles e foi
tudo embora! Deu medo!
Para Dona Lourdes, o contato da polícia com a ocupação é atravessado por medos,
incerteza e insegurança; há o receio de ter que deixar o lugar, de ter as coisas confiscadas, da
vivência de uma situação humilhante e de perder por completo a esperança da construção de
uma vida nova a partir das condições que o movimento de moradia lhe ofereceu. Apesar da
polícia ter ido embora, é possível observar que, desde então, ela mantém um estado de
vigilância sobre os prós e contras que envolvem estar na ocupação, como quando diz “Eu fiz o
barraco aqui e trouxe só algumas coisas, que aí dá tempo da gente sair e levar as coisas [caso
seja surpreendida por uma ação policial]". Isto é, o despejo das/dos militantes não foi exitoso,
mas houve uma subjetividade mobilizada em torno da preocupação e da insegurança, que,
muito provavelmente, afeta a participação no movimento social. Por outro lado, a depoente se
surpreende com a valentia da liderança em enfrentar os policiais e, mais ainda, em fazê-los ir
embora sem que ocorra qualquer despejo. Desta situação, ela possivelmente tenha aprendido
que a Polícia não é uma instituição onipotente e que o direito à moradia possui uma
regulamentação acerca da possibilidade de reintegração de um terreno que passa pela
necessidade de um mandato judicial.
Ao contrário do que aconteceu com Dona Lourdes, após a primeira visita da polícia à
ocupação, e a consequente intimidação sentida coletivamente, diversas pessoas deixaram a
ocupação. Lembro de conversar com um militante em um domingo calmo e ele me dizer “deu
uma esfriada”, se referindo à mobilização coletiva. Apesar do medo, a necessidade da moradia,
a confiança na liderança e o conhecimento mais aprofundado sobre as questões jurídicas que
envolvem a reintegração de posse contribuíram para que ela persistisse em sua participação,
adquirindo, inclusive, uma visão mais processual dos estágios de uma ocupação de luta por
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moradia: “Depois foi vindo reintegração de novo, quebrou aquela! [...] Depois veio o
coronavírus, aí não deu pra ninguém mais desapropriar as pessoa, não pode mais, né?”.
Nas assembleias que acompanhei, Dona Lourdes sempre esteve presente em meio ao
rodízio de pessoas que entravam e saíam da ocupação. Trata-se de um momento em que se
discute as questões acerca das reintegrações de posse, das reuniões e eventos que é preciso
estar presente em grupo para pressionar a quebra do pedido de reintegração de posse, assim
como a manutenção da ocupação: a divisão dos lotes, a presença das/dos ocupantes nos
barracos, na ocupação e na luta pela conquista do direito à moradia. Apesar de estar sempre
presente, quando a questiono sobre esse momento, ela demonstra estar cansada das discussões
e brigas, dissensos e de uma certa estagnação da dinâmica coletiva em torno da luta pela
moradia:
Só falava mesmo que vamos lutar. Vamos lutar, que
sem luta não conquista. Não pode desistir… E aquela
pelega pra pessoa fazer o barraco e morar dentro! Aí
tinha que quase todo dia ficar falando pra pessoa:
“faz e entra pra dentro, faz porque senão não ganha a
luta!” Porque a pessoa vinha, marcava o terreno e
sumia! Ela [a liderança] perguntava “Vocês não vai
querer? Senão eu vou passar pra outro!” Aí dava mais
um mês pra eles, aí nada… Mesma coisa! Aí na hora
que passava [o terreno para outra pessoa], aí vinha
briga. Aí lá vinha confusão! (risos). Se Deus não
entrava no meio, eles saía na mão! Saía até na mão
com a Neuza.

Nota-se a percepção de um incentivo ao avanço do processo de luta proferido pela
mensagem “vamos lutar! tem que lutar!” e, ao mesmo tempo, dificuldade para ir além disso.
Em seguida, ela relata a dificuldade de adesão das pessoas ao movimento social, que tem como
ponto de partida a construção do barraco e do ato de morar na ocupação, de modo a compor
esta dinâmica coletiva e acompanhar o cotidiano do lugar. Dona Lourdes já tinha relatado em
outros momentos que tais desentendimentos e dissenso prejudicavam seu engajamento e
participação na luta, como no relato do diário de campo apresentado no primeiro subitem desta
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seção. Os sentidos atribuídos a esse espaço coletivo ficam, possivelmente, apartados em dois
núcleos: o primeiro, relativo ao encorajamento à luta coletiva, que se conecta à memória de
outros momentos da luta pela moradia vivenciados, como as tentativas de reintegração de
posse; o segundo tem a ver com as dinâmicas de grupo estabelecidas em que as discussões e
desacordos podem resultar em ações agressivas.
As assembleias, a capoeira e as atividades externas à ocupação foram suspensas durante
parte da pandemia do novo coronavírus, entretanto, a igreja que Dona Lourdes frequenta na
ocupação continuou funcionando: “Semanalmente só tá tendo igreja agora!”. A igreja se chama
“Rancho dos Profetas Pentecostal” cujo pastor é morador da ocupação. Não é a mesma que
Carlos é responsável. Quando pergunto sobre como essa igreja funciona, ela comenta:
É um culto normal mesmo. Tira uma palavra na
Bíblia, fala sobre aquela palavra que saiu. Fala, louva
o hino, a pessoa que quer contar um testemunho
conta o testemunho! Que recebeu um milagre ou um
livramento. [...] [Por estar na ocupação, tem alguma
relação com a questão de moradia?] Não, não. Tem
não! Tem nada a ver isso com a moradia não, que aí
já é mais religião mesmo, assim. Aí então, porque
agora tem uma no galpão, que outras pessoas tão indo
agora. Porque geralmente cada um quer acompanhar
um pastor, né? Quem que faz esse é o pastor Jonas.
Que chegou agora, tem um mês que ele pegou um
espaço aí e tá montando esse espaço lá no galpão, de
ponto de pregação. Até várias crianças aí tá indo.
Bom pra incentivar as criança a louvar! Então aí é
bom por isso, né? Que pelo menos tá incentivando
eles a pegar um caminho, um rumo pra uma religião.

Para a depoente, não há relação dos elementos políticos que envolvem a ocupação com
o culto e a igreja. Estes se caracterizam pelo conforto da palavra bíblica e pelo acolhimento de
poder “contar um testemunho” de “milagre” ou “livramento”. A presença dessa e de outras
igrejas na ocupação, como a do pastor Jonas, é bem vista por Dona Lourdes, considerando que
todas são referenciadas aos sentidos positivos atribuídos à igreja pentecostal, que se revelam,
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por exemplo, na colocação: “pelo menos tá incentivando eles a pegar um caminho, um rumo
pra uma religião”. Tratam-se de sentidos que encontram materialidade na história de vida da
depoente, dos diversos relatos em que ela encontrou ajuda e acolhimento nesses espaços, e que
sustentam o próprio desejo de abrir o seu espaço de pregação, assim como Carlos e o citado
pastor Jonas.
Por fim, ressalta-se os planos futuros de Dona Lourdes. Ela tem confiança de que a luta
desta moradia vai ser exitosa.
Tudo tá dizendo que uma hora a CDHU vai entrar,
né? Pra pagar um preço bem baixo. Mas até aí
ninguém tem certeza de nada! Se é a CDHU ou se vai
negociar mesmo com a proprietária. Se for negociar
esse valor aí com a proprietária, aí nós vamos ver se
dá pra pagar, né? Porque se for dar pra pagar aí [nós
- Dona Lourdes e o restante da família que também
tem barraco na ocupação] vamos ficar só com um.
Todo mundo se reuniria em um.
O futuro da ocupação parece ser positivo, embora incerto: se serão auxiliados pela
CDHU ou terão que negociar junto à proprietária do terreno. Os projetos de futuro, em parte,
vão ao encontro das motivações que levaram a depoente à ocupação: ter o seu próprio espaço
e poder viver com maior distanciamento das filhas e filhos. O otimismo no desfecho da luta
certamente contribui de forma positiva para a manutenção do engajamento nas atividades da
ocupação, apesar das dificuldades. Caso a expectativa seja frustrada, ela conclui: “se não sair
[a moradia na ocupação], eu vou voltar pra lá de novo! Pra minha casa e pronto.”
Em síntese, Dona Lourdes é uma depoente que transita por diversos espaços dentro da
ocupação. As vivências diretamente ligadas ao processo de luta pelo direito à moradia, como
as assembleias e ações coletivas externas à ocupação, sugerem sentidos ambíguos; de um lado,
há confiança no processo, por uma admiração da liderança, e crença na eficácia do que é
afirmado nesses ambientes, e, de outro, certo receio e medo por atribuí-los sentidos ligados à
confusão e aos desacordos. Destaca-se também o lugar da igreja para Dona Lourdes, tanto
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como espaço ao qual ela dedica energia como de aspecto motivador para compor a ocupação,
considerando que gostaria de abrir o seu próprio ponto de pregação no terreno conquistado.
Nessa conjunção de papéis desempenhados, o de militante de movimento social é recente e
convive com diversos outros que a depoente já vivenciava anteriormente, o que demonstra uma
perspectiva acerca da luta por direitos em processo de constituição, mas que preserva desafios
como a superação das contradições que estes papeis sugerem e os recursos psicológicos
(conceitos) desenvolvidos ao longo da vida que possibilitam a apreensão e investigação da
realidade.
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Matheus, professor de capoeira
Cenas do Campo
No dia 11 de agosto de 2019, durante uma caminhada pela ocupação, vejo um rapaz
sentado debaixo de uma árvore, atrás do barracão. Do mesmo modo que fiz com Nilson e
Vanessa no dia, me apresento, digo que sou amigo das lideranças, e é a quinta vez que estou
ali. Ele se chama Matheus. Digo que não lembro de tê-lo visto nas outras vezes em que vim.
Ele diz que faz uns dois meses que começou a frequentar a ocupação, que vai construir o seu
barraco naquele domingo. Estava esperando os seus amigos chegarem com as ferramentas.
Pergunto como foi a reunião de ontem, e ele diz que não pôde ir porque estava trabalhando. Eu
pergunto com o que ele trabalha, a fim de puxar assunto, e ele responde que é pedreiro e dá
aula de capoeira nos fins de semana na escola da família. “Hoje não teve porque é dia dos pais”.
Fala dos seus planos sobre começar a dar aula de capoeira na ocupação, já conversou com a
Neuza e parece estar tudo certo. Demonstro interesse, comento que fiz aulas de capoeira quando
eu era pequeno, mas já não lembro mais nada. Ele ri. Pergunto quais dias da semana vão
acontecer as aulas, ele diz que terça e quinta à noite, e sábado e domingo no fim da tarde. Falo
que vou tentar ir aos sábados, mas não garanto, por enquanto. Ele diz da sua experiência com
a capoeira, que pratica há mais de 20 anos. Eu fico surpreso porque ele aparenta ser muito novo.
Rindo, ele nega e me diz que tem 29 anos, e eu falo que 29 é novo sim. Matheus diz que
começou com uns 7 ou 8 anos ainda na Bahia. Eu pergunto há quanto tempo está em São Paulo
e ele fala há 9 anos. Diz que é casado, que seus dois filhos nasceram aqui. Pergunto se sua
esposa e seus filhos já vieram na ocupação. Ele diz que a mulher e um dos filhos já, que
“aprontou muito nesse barracão, correu muito com as crianças”. Fala sobre o aluguel estar
apertado e que o trabalho da mulher ajuda muito. Conta que quer erguer logo o barraco porque
se “der certo [referindo-se a possibilidade de ficar de fato com o terreno], dá pra fazer uma
casinha boa!”.
Matheus parece impaciente com seus amigos que não chegam com as ferramentas.
Enquanto fala da última viagem que fez à Bahia e dos demais irmãos que moram em São Paulo,
ele liga e manda mensagem. Quando vê que seus amigos chegaram, ele levanta e eu digo que
já vou indo então, para não atrapalhar. Nos despedimos e ele reitera: “aparece aí na capoeira
pra gente fazer uma bagunça”.
Na assembleia do dia 31 de agosto de 2019, Matheus pede o microfone para falar um
pouco sobre a atividade da capoeira. Ele apresenta a origem da capoeira, uma dança que as
pessoas escravizadas criaram para se defenderem. Fala que a escravidão não acabou, que ainda
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hoje as pessoas são escravizadas, “quando a gente não tem uma casa pra morar, a gente está
sendo escravizado”. Diz que a capoeira não tem religião, que todos podem fazer, branco ou
negro, mulher ou homem, e de todas as idades. Fala que a capoeira acontecerá, nas terças e
quintas-feiras.
Dia 10 de outubro de 2019 é meu primeiro dia na aula de capoeira e eu chego um pouco
atrasado. A classe, que já tem quatro alunos, está fazendo a parte inicial da ginástica. Dois mais
velhos, duas crianças e um adolescente, que faz dupla comigo. Matheus me cumprimenta de
longe, mas sem interromper a aula. Passo um sufoco nos exercícios; sobe e desce, levanta e
abaixa, flexões... imaginei que no outro dia estaria quebrado. A aula é muito boa e Matheus e
o pessoal são pacientes comigo e com Gabriel, minha dupla que também está ali pela primeira
vez, sem nos desdenhar pela falta de experiência, mas sempre nos motivando.
Dia 15 do mesmo mês vou pela segunda vez para a capoeira. Quando chego, Neuza se
surpreende com a minha participação, “você tá mesmo na terapia!? Porque é uma terapia né?”.
Conversamos pouco — a aula já começou, mas dá tempo de ela me informar que a próxima
assembleia acontece no próximo domingo às 10hrs.
Como na aula anterior, Matheus pega pesado na ginástica e eu tenho dificuldade de
completar as séries. Ele tem aquela performance de professores rígidos e que exigem disciplina,
busca por aperfeiçoamento nos movimentos. Então ele está sempre chamando a atenção “a
perna direita pra trás”, “não para, não para”, ou incentivando “Isso!!!”. Fazemos muita
ginástica e depois, em duplas, uma série de movimentos coordenados de capoeira sob instrução
do Matheus.
Durante a aula de capoeira, é interessante ver a circulação de pessoas pelo galpão nesta
hora da noite. Enquanto Neuza está lá, as pessoas não param de procurá-la, como sempre
ocorre. Outras pessoas passam por ali porque vão tomar banho, sempre perguntando se tem
alguém usando o banheiro, tendo em vista que só há um banheiro no galpão. Poucas pessoas
param para assistir à capoeira. Neste dia Dona Eleonora, Alex e a mãe de Jeferson (que está
fazendo aula) assistem a partes da aula.
A aula acaba 10 minutos mais cedo porque os meninos não jantaram ainda e estão com
fome (eles passaram boa parte da aula reclamando, mas Matheus não cedeu). Nos reunimos em
roda e Matheus disse que durante a aula quem manda é ele, que não é melhor que os alunos,
mas que já esteve no lugar de cada um e precisou seguir as instruções do professor para hoje
poder nos ensinar. Está reforçando que os alunos não podem sair quando querem e sem pedir
autorização ou se entreterem com alguma coisa que não seja a aula. Matheus pergunta se
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alguém quer dizer algo, porém ninguém tem nada a dizer. Rezamos um pai nosso e por fim
fazemos o gesto de “salve à capoeira”, estendendo a mão para o centro do círculo.
No dia 31 de janeiro de 2020, um dia chuvoso, Neuza fica de me encontrar na ocupação.
Enquanto ela não chega, vou aos barracos das pessoas que conheço, mas só encontro Matheus.
Ele conta super animado que tem mais gente indo na capoeira e que conseguiu o uniforme
patrocinado por um amigo, que está planejando fazer um evento bem bonito para entregar os
uniformes e dar a primeira corda, de incentivo. Fala muito para eu voltar e que vai deixar um
uniforme na minha mão. Comenta sobre seus planos com a capoeira, que quer juntar os
meninos para fazer um passeio pelo bairro tocando os instrumentos, um modo para se
comunicar com o bairro e também para facilitar as parcerias, já que ele pretende pedir alimentos
para os comerciantes da região quando fizer eventos festivos da capoeira na ocupação. Fala
que a capoeira ensina sobre disciplina e foco, conta também de como hoje as pessoas praticam
mais como dança e para fortalecer vínculos entre os diferentes grupos de capoeira, e não mais
como luta como foi criada no tempo da escravidão, mas que tem gente que vai para capoeira
com maldade. Matheus fala que a filosofia mudou. Diz também que já usou movimentos da
capoeira para se defender em brigas. Me aconselhou muito a voltar para os treinos, e eu digo a
ele que queria sim, mas não ia garantir.
Quando ele fala de como a capoeira pode ajudar as crianças, como os pais ficam
orgulhosos dos seus filhos nas rodas e encontros de capoeira, de como pode ser interessante
passar tocando os instrumentos da capoeira no bairro pra agitar a comunidade, falo que ele tem
perfil de liderança, que deveria entrar para coordenação. Ele dá risada, eu insisto, rimos.
Depois pergunto da sua casa. Ele diz que está fazendo uma de bloco mesmo, me mostra,
vejo que falta o teto e ele comenta que está esperando o dinheiro entrar para continuar, mas que
em dois meses já quer estar dentro. Pergunto da ocupação e ele diz que está tudo bem, que tem
pessoas boas e ruins em todos os lugares, pessoas que atrapalham o coletivo, que não topam
fazer uma limpeza geral no terreno, mas que no geral, não tem problemas.
No dia 27 de fevereiro de 2020 vou para mais uma aula de capoeira. Matheus também
acabou de chegar e trouxe o berimbau e o pandeiro, e as crianças já estão todas em sua volta
querendo tocar. Enquanto ele arruma o fio do berimbau, elas tocam o pandeiro. Logo ele
questiona o porquê dos mais velhos não estarem varrendo o barracão para treinarmos e William
e Jefferson imediatamente vão buscar a vassoura. Brincamos um pouco com os instrumentos
enquanto Matheus arruma a caixa de som. As crianças estão bem animadas, os mais velhos,
adolescentes também, mas com a energia mais contida.
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Matheus pede para darmos as mãos, rezamos o pai nosso, e também pede para a gente
correr em círculo. Dois meninos estão se empurrando, colocando o pé na frente do outro para
que tropecem, então Matheus fala par os dois irem sentar no banco. Continuamos o
aquecimento, depois ele pede para levantarmos e colocando a mão direita no chão, depois a
esquerda, 20 vezes cada uma. Como de hábito, Matheus não está dando moleza, e eu, como
sempre, termino os exercícios esbaforido de um cansaço imediato. Depois fazemos três filas
com quatro pessoas em cada uma, o professor fica na frente e repetimos os passos que ele faz.
Ele vai corrigindo um por um, “fulano, abre mais essa perna, o braço direito fica no rosto…”.
Em seguida nos separa por pares e fazemos alguns passos, um de frente para outro, como
esquivar e se defender. No meio disso um dos meninos que Matheus pediu para sentar, veio
pedir para voltar para o treino, Matheus diz “você vai se comportar?” e a criança balança a
cabeça em afirmação. As duas crianças então voltam para a aula. Continuamos os treinos em
dupla. Enquanto a dupla faz, o resto observa até chegar a sua vez. Quando cada dupla treina
três vezes, Matheus diz que podemos encerrar.
Quando estamos em círculo, Matheus fala que foi convidado para participar de um
festival de capoeira, os alunos reagem com um “óóóooo o professor!!” e Matheus dá um
sorrisinho. Ele diz que gostaria de levar os alunos, mas que precisam treinar mais, quem sabe
em um outro festival que vai acontecer em maio. Mas engata, “quando eu levar vocês e vocês
ficarem brigando, vai ser bonito isso? Numa festa com um monte de grupo?”. Os alunos
balançam a cabeça indicando que não. Matheus ainda diz “a partir do momento que nós somos
um grupo, nós somos uma família. Numa família pode ter briga?” e os alunos respondem que
não, e Matheus continua: “numa família tem que ter união e o quê?”, e no mesmo tempo os
alunos dizem “respeito”. Matheus repete “tem que ter união e o quê?!?”, os alunos, “respeito”.
Depois Matheus pergunta se alguém gostaria de falar algo, ninguém diz nada, então
começamos a rezar um pai nosso e terminamos saudando a capoeira estendendo a mão direita
no centro do círculo ao fim da oração.
Quando desfazemos a roda, o pessoal vai de novo atrás dos instrumentos. Cada um toca
um pouco. Quando chega a minha vez, toco devagar, e uma criança que está presente começa
a rir silenciosamente, então eu digo: “você tá rindo da minha cara, né garoto? Pode rir.” Aí eu
dou risada, ele gargalha e todos rimos... O que é o mais engraçado é ele rindo descaradamente.
Depois Luiz começa a me acompanhar com o pandeiro e fazemos um som bem bonito, com o
berimbau e o pandeiro sendo tocados bem devagarzinho. Alguns dos alunos presentes,
principalmente os mais velhos, tocam muito bem e inclusive instruem os outros a como tocar,
como segurar os instrumentos.
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Depois nos despedimos e cada um vai para sua casa. Matheus e eu vamos para o ponto
de ônibus acompanhados de Luiz e Esquilo, que moram na ponta da ocupação. No caminho
Esquilo fala “professor, não é verdade que eu te mando mensagem no WhatsApp todo dia?”.
Matheus responde que sim, dando risada e fala para mim “todo dia, todo dia esses menino
manda áudio pra mim”. Luis pede para levarmos ele até sua casa, porque sua mãe não está
acreditando que ele estaria na capoeira até aquela hora. Chegando lá, Matheus fala alto na porta
“Eleonora, vim trazer Luis hein. Boa noite!”. Eleonora, de dentro da casa, fala alto “obrigada,
professor! Dá muito trabalho esse menino, né professor?”. Ela termina a frase abrindo a porta.
Matheus responde rindo “não dá não, ele tá evoluindo, hein!”.
No momento de ir embora, Matheus e eu pegamos o ônibus juntos. Ele comenta dos
planos para terminar a construção do barraco. Conta que passou o barraco que tinha construído
para sua sogra, porque Neuza lhe doou um terreno de frente para rua e que ele vai construir
com tijolo, que ganhou 500 tijolos do seu ex-patrão. Diz que sempre trabalhou bem e que o
patrão gosta muito dele, e que se ele quiser voltar, inclusive, consegue trabalhar lá. Ele parece
feliz com a conquista e com o presente. Fala que não vê a hora de sair do aluguel, que os R$600
todo mês dói no peito.
A capoeira precisa entre Março e Julho de 2020 por conta da COVID-19, mas retorna
com todo vapor com três dias por semana. Cada semana que passa, mais pessoas se juntam às
aulas e já é possível enxergar o desenvolvimento de alguns alunos que estão presentes desde o
início das atividades. Matheus parece ser bem estimado pela ocupação, todos o cumprimentam
chamando-o sempre de professor.

Um pouco sobre a história de Matheus
Matheus nasceu em 1990 e cresceu no interior da Bahia, em uma família católica.
Morava com três de seus sete irmãos e dois sobrinhos; os demais irmãos, em sua infância, já
haviam partido para Salvador ou São Paulo. Ele conta com o coração quente as lembranças
vividas nessa época e não demora para citar a importância da capoeira em sua vida: “foi lá que
eu comecei praticamente quase toda minha história. Foi lá que eu comecei a estudar, fazer
amizades, a entrar no mundo, principalmente, da capoeira. Eu cheguei a jogar muito futebol lá
também, mas meu forte foi sempre a capoeira.”
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O primeiro contato com a capoeira foi aos 12 anos: “eu tinha uma vida antes da capoeira
e tenho uma vida após a capoeira”. Matheus conta que sua infância foi correr atrás de pipa e,
na escola, ter um comportamento que não era dos melhores. A partir do contato com a capoeira,
ele pôde construir amizades duradouras e refletir sobre seu comportamento em relação às outras
pessoas. Desde essa idade, a capoeira se tornou um eixo de organização da vida social e
subjetiva.
Ao longo de sua adolescência e juventude, antes de vir para o sudeste, teve diversas
experiências de trabalho: ajudante de pedreiro, carregador de caixas na feira, vendedor de caldo
de cana, e ajudante em padaria. Não cultivava o desejo de se mudar para São Paulo, mas aos
21 anos, vivendo o agravamento das condições financeiras e com dificuldade de encontrar
emprego, decidiu aceitar o desafio e o apoio dos irmãos que já moravam na cidade.
Em São Paulo, começou a morar no Itaim Paulista, extremo da Zona Leste, e a trabalhar
em Interlagos, Zona Sul, como ajudante de obras, emprego que seu irmão lhe arranjou antes
mesmo que chegasse à cidade. Entre os caminhos de ônibus e metrô cortando a cidade, e a
correria e rispidez paulistana, ele conheceu sua atual companheira, com quem está junto há sete
anos e hoje têm dois filhos.
Como diz Ecléa Bosi, é costume no processo de reificação da vida, o tempo da amizade
e do lazer sucumbir ao tempo do trabalho. Matheus disse “quando eu vim aqui pra São Paulo
não pensava em praticar capoeira, teve um tempo que eu desisti. ‘Cara, não vou mais jogar
capoeira’, só que é uma coisa que, assim, tá no sangue, não tem jeito…”. Em um dia, voltando
do trabalho, em um terminal de ônibus, ouviu o som do berimbau – era uma roda de capoeira,
– disse que ficou todo arrepiado e percebeu que precisava voltar a praticar capoeira. E desde
então tem dado aulas em diversos locais, principalmente escolas públicas, como voluntário em
atividades oferecidas aos fins de semana pelas instituições.
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Depois de morar oito meses no Itaim Paulista, mudou-se com sua companheira para
uma casa que haviam alugado. Além do filho de cinco anos e da filha de dois, sua sogra, por
dificuldades financeiras, também passou a residir com a família nos últimos tempos. O valor
do aluguel e das contas de água e luz tornavam a qualidade de vida estreita e dificultosa. Foi
nesta conjuntura que a ocupação apareceu como uma alternativa de moradia em junho de 2019:
“um rapaz, o pivete, ele chegou e me falou ‘Ó lá tá tendo uns terrenos lá. Vamo lá?’, eu falei:
‘Vamos lá!’, aí na hora que eu cheguei aqui conversei com a Neuza.”

Apresentação e interpretação do depoimento
O primeiro dia que eu cheguei, tava tendo tipo uma
mobilização aqui dentro do galpão, aí eu cheguei
conversei com a Neuza, ela perguntou pra mim:
"Mas, você quer mesmo moradia?", falei: "Lógico
que eu quero.". Cheguei e comentei com ela: "Ó, eu
sou professor de capoeira e também pretendo dar aula
de capoeira aqui pra meninada, pras crianças,
adolescentes, até pra dar uma força pra você.". Aí ela:
"Ah, então a gente tá precisando muito disso."
Em decorrência do custo do aluguel e da aglomeração de pessoas morando na mesma
casa, sua família encontrara na ocupação de luta por moradia uma alternativa em busca de uma
situação mais confortável. Matheus contou que, até então, o aluguel era uma preocupação
constante, uma ameaça que disputava lugar com a comida frequentemente.
O dinheiro que eu pagava de aluguel, hoje já posso
pensar em uma coisa melhor, num futuro melhor, já
posso aplicar, começar a fazer uma renda para que
mais pra frente eu possa abrir o próprio negócio pra
mim, que é o sonho de qualquer um, de todos os
brasileiro ter uma coisa própria. Uma renda, uma
renda para não depender de ninguém, tipo pra você
tirar o seu pão de cada dia você tá ali sustentando a
sua família, porque eu sou assim, se eu tenho um
lugar, uma coisinha pra que eu possa tirar o meu
alimento, meu pão de cada dia, estar sustentando a
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minha família pra mim já deu. Eu quero o suficiente
pra mim e pra minha família, eu não quero mais e
nem menos, o suficiente.
Para Matheus, morar na ocupação oferece uma percepção de maior segurança rumo a
um “futuro melhor”, menos vulnerável às agruras que o custo do aluguel lhe deixava. O futuro
melhor, onde as garantias de condições mais dignas para viver marcam presença, adquire
contorno na ideia de criação do próprio negócio, de não depender de ninguém, de ser uma
figura autônoma no sustento de si e de sua família. A ocupação é compreendida como uma
camada protetora à ameaça da vivência de uma situação de maior pobreza e estreitamento da
vida.
A ocupação também tem sido um espaço profícuo para a vontade de praticar e ensinar
capoeira, como já era desejo de Matheus desde o primeiro contato com a liderança. Esta
possibilidade aparece como outro elemento que se relaciona às necessidades e motivos do
depoente acerca de sua participação no movimento de luta por moradia. A capoeira na
ocupação tem lhe possibilitado a manutenção de um projeto de vida, de manter contato com
algo que compõe a sua história e a construção de relações de afeto com o lugar e as pessoas.
Aqui, todo mundo me respeita, tenho um respeito
muito grande pelo fato de ser professor de capoeira,
de dar aula para a criançada... E isso é muito
gratificante.
[como que tem sido pra você dar aula de capoeira
aqui?] É muito gratificante, muito gratificante
mesmo. [...] quando morava lá na outra casa, que não
morava aqui ainda, que eu chegava, apontava lá em
cima, as crianças tudo já tava me esperando no
portão. "E! O professor chegou!". Vinha todo mundo
de encontro a mim abraçando, me puxando pra lá, me
puxando pra cá. "Calma, calma.". Velho, isso não
tem dinheiro que pague é gratificante demais,
demais, demais!
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A coordenação das atividades da capoeira aparece muito interligadas à participação de
Matheus na ocupação, de modo geral, a ponto de ele ser conhecido pelos demais ocupantes por
isso: o professor. Este reconhecimento de pais e mães aliado à adesão e afeto das crianças e
adolescentes contribuem para que o depoente sinta a gratificação relatada e potencializa os
sentidos já atribuídos à prática da capoeira. Ao meu ver, a consideração que Matheus
conquistou no interior da ocupação está relacionada à postura ética na condução dos treinos,
como, por exemplo, o compromisso com a manutenção das atividades; a preocupação em
manter uma comunicação com os/as responsáveis das crianças por meio de grupo no
WhatsApp; a disponibilidade para ajudar os alunos em questões que transcendam os momentos
da capoeira; e o cuidado na transmissão de valores durante as atividades.
Eu sempre falo com meus alunos, eu não quero só
formar capoeirista, quero formar bom cidadão. Eu
quero tirar a criança do mundo das drogas, da
criminalidade. A capoeira não é só jogar a perna pra
cima, capoeira tem musicalidade também, as crianças
começam aprender percussão, aprende a ter amizades
duradouras. A capoeira ela ajuda a ensinar a
comunidade. [...] Não adianta eu chegar, bater no
peito: "Ah, eu não dependo de ninguém, eu tenho um
bom salário", você depende ué, você depende do
padeiro pra fazer o pão pra você comer, você depende
do supermercado pra você comprar a sua
alimentação, então não existe ninguém independente,
a gente depende. Sempre depende um do outro e a
mesma coisa é a capoeira. Não adianta eu chegar,
fazer uma roda e ficar sozinho jogando na roda, vai
adiantar o que? É isso que eu passo pra eles, valores.
Se eu começar a falar todos os valores [que a capoeira
pode transmitir], a gente vai passar a noite inteirinha
falando, mas falo dois que eu prezo: o respeito e a
humildade. Respeito porque tenho que respeitar você
como ser humano. Tenho que respeitar aquela
mulher, que só porque ela é mulher ela não é mais
frágil que eu não, na roda de capoeira não tem essa
não. Se a pessoa é homossexual, se é bissexual... Não
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importa, a gente tá dentro da roda de capoeira, eu
respeito você pelo que você é. E humildade pelo
seguinte, se eu sou um professor, vejo um aluno, o
aluno chega aqui pra mim: "Professor, posso tirar
uma foto com o senhor? Vem cá, vem tirar uma foto
comigo aqui." Isso que eu passo: humildade, respeito.
Pra que em qualquer lugar que a gente chegar, a gente
possa ser bem-vindo.
Ele perguntou assim... e ele é evangélico esse rapaz:
"Professor, meu filho quer participar da capoeira,
mas deixa eu lhe perguntar uma coisa: o que é
capoeira? Porque eu já ouvi falar muito da capoeira,
mas só que eu quero ouvir do senhor...". Eu perguntei
o nome dele, “deixa eu lhe falar, eu tenho 17 anos de
capoeira, graças a Deus foi através da capoeira que
eu me eduquei, que eu adquiri muito conhecimento.
[...] Seu filho vindo treinar capoeira, ele vai aprender
educação e respeito. Eu respeito você como você é
do jeito que você é, não tenho que botar coisa na sua
cabeça. Vou lhe respeitar você sendo evangélico,
você sendo do candomblé, você sendo da umbanda,
se você não é católico, respeito de qualquer maneira”.
Aí falei pra ele: "A religião veio pra dividir o homem.
Pelo seu perfil, eu sei que você é evangélico", ele:
"Meu filho vai aprender a violência?", falei: "Não.
Ele vai aprender a usar a capoeira aqui, agora lá fora
se ele precisar usar para se defender, normal, porque
a capoeira é uma defesa pessoal, capoeira é uma luta.
Capoeira é luta, é dança, é cultura, é esporte e é
lazer."

Por estes relatos, é possível observar qual é a constituição de sujeito que o espaço da
capoeira se propõe enquanto coletividade, a intencionalidade das relações sociais que se
estabelecem ali. Na condução das atividades, Matheus busca demonstrar a necessidade da
convivência com as diferenças e da valorização da igualdade, assim como a relevância destes
elementos para a construção e manutenção de um senso comunitário e de uma dinâmica afetiva
do grupo, tendo a postura dialógica como eixo de condução neste processo. Ideias que adquirem

118

materialidade no respeito à diversidade religiosa, sexual e de gênero, na importância das
relações de amizade e, de maneira geral, na constituição da capoeira como um espaço para
todos. Para o depoente, tratam-se de valores que, mediados pela capoeira, podem contribuir
para a construção de uma identidade cidadã dos alunos ao longo de suas trajetórias.
Para além do “jogar a perna para cima”, há a presença dos elementos simbólicos da
capoeira, como os aspectos da dança, da cultura e de luta mencionados por Matheus. Assim
como pude assistir a ele falando das origens da capoeira na assembleia da ocupação, em um
momento da entrevista ele reclama do fato da capoeira ser desvalorizada ou discriminada pela
população brasileira: “não valoriza é pelo seguinte: veio de escravo, né? Veio da favela. Veio
da senzala. E muito preconceito ainda passa.” Possivelmente, essas falas e a presença dessa
compreensão durante os treinamentos contribuam para a preservação de uma memória histórica
tanto do grupo como na trajetória de cada um/uma no que se refere ao passado escravocrata
brasileiro, às desigualdades presentes, à discriminação da cultura afro-brasileira, entre outros.
Outro ponto que merece destaque no conjunto de relatos apresentados é o objetivo do
participante de, com auxílio da capoeira, afastar os adolescentes e jovens das drogas e da
criminalidade. Para esta afirmação, cabe o questionamento: quais sentidos o território
periférico reclama para as drogas a partir de suas vivências? Sabe-se que, em nossa sociedade,
os sentidos atribuídos às drogas ilícitas variam significativamente em decorrência da classe
socioeconômica e raça a qual a pessoa pertence e das situações que ela, por conta desse uso, se
torna vulnerável. Para Matheus, drogas e crime compõem um universo de sentidos muito
próximos e as consequências sociais que advém dessa relação parecem se distanciar do que
seria a cidadania e aprofundam a função social que ele objetiva com a capoeira: formar
cidadãos e afastar as crianças e adolescentes das drogas e criminalidade.
Embora a participação de Matheus no movimento social esteja muito relacionada à
capoeira, ele percebe a necessidade de se fazer presente de outras maneiras. Em um momento
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da entrevista, contou sobre como pôde coletivamente trabalhar na manutenção da estrutura
física do galpão:
No sábado, a gente tava arrumando aqui, tinha um
pedaço do teto que tava aberto, aí uma hora começou
a chover, como tava aberto o teto ali, tava entrando
água. Cheguei, falei: "Vamo tapar esse teto agora?".
Subi ali na escada, os caras: "Tu vai subir?". "Vô, vô
subi!". Subi na escada, quando cheguei lá, eles
levantaram a telha. "Sobe mais dois aqui comigo.".
Subiram mais dois, a gente botou uma tábua, se
molhamo todinho, se sujamo, mas vamos colocar.
Colocamo tudinho. Aí falaram: "Caramba, professor,
que iniciativa!". Falei: "É isso aí, quando a gente
quer, a gente consegue." Eu e mais dois cara subiu
ali, botamo, fechamo o buraco tudinho ali.

O cuidado com o galpão, a ação voluntária para trabalhar na manutenção do espaço e o
convite de fazer isso coletivamente preservam, possivelmente, um senso de pertencimento ao
lugar, de também vê-lo como seu, e um senso quanto à compreensão da ação coletiva como
meio para lutar melhor pelo direito à moradia e pelo desenvolvimento da ocupação. Isto é
justamente o que Matheus enuncia para as pessoas que assistiram à resolução rápida do
problema; em tom de advertência, ele sinaliza que mais pessoas precisam se voluntariar para
cuidar do que é coletivo, e que, apesar das dificuldades, qualquer pessoa tem algo a contribuir.
Em outro momento da entrevista, ele afirma categoricamente ser a união o maior desafio da
ocupação:
O pessoal da ocupação não tá tendo união. Eu já vi
brigas aqui, tipo, faz a reunião e não vem todo
mundo, às vezes reclama da liderança, mas quem não
dá um passo adiante somos nós próprios moradores,
que não organiza a ocupação. Se a gente tá numa luta
que é de todo mundo, se a gente não se unir, eu acho
que não tem como ir adiante.
Pra gente fazer uma boa comunidade, um lugar bom
de se viver só depende de nós, só depende de nós
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moradores, chegar, sentar, conversar, principalmente
quando tem assembleia. Mas se tem 200 pessoas aqui
na comunidade, aparece 100 [na assembleia], cadê as
outras 100? A união, eu tenho que me unir, eu tenho
que colocar na minha mente que eu preciso de você.
Eu tenho que colocar na minha mente que eu sozinho
não vou fazer uma comunidade. Eu tenho que botar
isso na consciência, eu preciso de você e você precisa
de mim e nós todos fazemos uma comunidade em
prol a nós mesmos.[...] A nossa comunidade, já fala
tudo: comunidade. É formada por várias pessoas e
não é só aquela pessoa que tá na frente do trabalho.
Eu tenho que ter consciência: "Caramba, será que eu
como morador, véi, eu não tenho uma ciência de que
a comunidade tem que ter um esgoto?” Tem um um
terreno meu aqui, um terreno do vizinho do lado, o
meu tá limpinho é o que importa, mas se o do vizinho
do lado tiver sujo, você tá do lado ué, o mal também
tá vindo pra você. Você entendeu? Não é o que
importa é o meu, o que importa é o de todos nós, a
pessoa tem que botar isso na cabeça. A sociedade, a
nossa sociedade, a nossa comunidade tem que botar
isso na mente: "Eu preciso de você. Você precisa de
mim. Vamos em busca da luta, vamo lutar, véi,
vamos fazer todo mundo junto." Tem 200 casas, se ir
uma pessoa de cada casa, dá 200 pessoas, velho, e
quanto trabalho não dá pra fazer? 200 pessoas em
uma comunidade, quanta coisa não dá pra limpar,
quanta coisa não dá pra tirar?
.
Nestes relatos, Matheus evidencia a preocupação com a ética da postura de cada pessoa
no interior de uma coletividade, do compromisso com o grupo para que haja o desenvolvimento
da ocupação e do processo de luta pela moradia. Ética essa acerca da reflexão e
responsabilidade sobre o papel de cada ocupante e que se alinha ao ato de se engajar neste
processo, de se envolver e se implicar. Matheus, ao longo de todo o relato, busca demonstrar a
necessidade da união para que se atinja um objetivo comum, que, em suas palavras, consiste
em “fazer uma boa comunidade”.
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A despeito da ênfase no trabalho coletivo e da coletividade como um processo
articulado em grupo e não apenas um conjunto de pessoas, Matheus, mais que creditar aos
moradores a capacidade de construir uma boa comunidade, parece atribuir a eles a
responsabilidade dessa tarefa. Isto é, há pouca ou nenhuma referência ao papel do Estado neste
processo, “só depende de nós” ou “quando a gente quer, a gente consegue”. Isso aponta para a
diferença entre moradia e moradia digna, pois, para o depoente, essa luta que estão travando é
para conquista do terreno para, deste modo, poderem construir a sua “comunidade”.
O depoente afirma que a comunidade ainda está em um processo de construção, de
desenvolvimento da ocupação, o que justifica a desordem ou bagunça do momento atual:
A nossa comunidade tá em formação ainda e só
depende de nós pra gente fazer uma comunidade
unida e organizar essa comunidade aqui, porque eu
tô vendo que tá tendo muita bagunça, mas é porque
tá em formação ainda, acredito eu. Aqui tem muita
pessoa boa, tem gente ruim também, mas tem muita
pessoa boa e como fala, né? Onde tem o mal, se tem
o bem, o bem cura.

A percepção do estágio de formação em que a ocupação está sinaliza a compreensão
processual que o depoente possui sobre a dinâmica coletiva presente e uma perspectiva de
futuro que, apesar das adversidades, estimula sua participação e engajamento no movimento
social. Ele reitera a ocupação como uma coletividade autônoma, que a partir de seus próprios
membros encontrará o caminho e os materiais necessários para a construção de uma boa
comunidade. Não se trata de negar a força do coletivo, mas de questionar o objetivo que, aos
olhos de Matheus, é uma postura que a ação coletiva deve adotar e é sobre a quais adversários
se deve endereçar esta luta. Por outro lado, a falta de referência ao Estado pode revelar uma
completa desistência na crença de eficácia e alcance de políticas públicas, que nem como
possibilidade é concebida.
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Os obstáculos ao progresso da ocupação são atribuídos à maldade de parte das pessoas,
ao passo que a presença de pessoas boas é o que fundamenta a esperança de desenvolvimento.
O que seria o bem e o mal nesse processo de mudança? Certamente há a adesão de ideologias
– ora mais individualistas, ora mais coletivistas por parte dos/das ocupantes, que refletem nos
diferentes níveis de envolvimento e engajamento com o movimento social. A compreensão
nesses termos – bem e mal – demonstra apreensão dos processos como fatalidades, uma
característica de personalidade que perde de vista a natureza histórica da trajetória de cada
sujeito; e, da mesma maneira, será mudança subjetiva e comunitária: o bem curando o mal.
Ao questioná-lo sobre como enxerga o futuro da ocupação e de si mesmo no interior
deste coletivo, o depoente responde:
A expectativa que eu tenho aqui é de que dê tudo
certo pra nós. Eu tô vendo que com fé em Deus, vai
dar tudo certo. Eu, particularmente, pretendo fazer a
minha casa ali, bater uma laje, ampliar mais minha
casa, que é pequena. Fazer um negociozinho, fazer
uma lanchonete. Uma lanchonete pra mim taria
ótimo e continuar a capoeira. Eu ainda penso em ver
essa comunidade bem formada, a rua toda calçada,
tudo limpinha, todo mundo com sua casinha.
Daqui a 10 anos, eu me vejo aqui na comunidade
como uma referência. Referência em que? Em
educação, em saúde, humildade. [...] Eu me vejo
preparando muitos adolescentes, muitas crianças pra
que possam ser pessoas boas, pessoas guerreiras,
batalhadoras, que corram atrás do seu. Que corra
atrás do deles, não do meu, não do seu. Você quer?
Corra atrás do seu!

A expectativa de futuro de Matheus é coerente com o que relatou ao longo da entrevista:
há a perspectiva de progresso tanto nos planos individuais como nos coletivos. A compreensão
de desenvolvimento se faz presente mais por uma via individual do que coletiva, o Matheus
vai “correr atrás do dele” para ampliar sua casa e construir sua lanchonete e, assim, obter uma
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qualidade de vida melhor para si e para sua família. O trabalho coletivo, por outro lado, está
relacionado ao que é de todos: necessidade de asfaltar as ruas e manter a ocupação limpa.
Neste relato, também é possível observar a permanência do papel de professor de
capoeira como algo que preserva parte significativa de como ele se faz presente e enxerga uma
boa contribuição para a ocupação, além de reiterar os sentidos atribuídos ao espaço como algo
ligado à diversas formas de sentir-se bem e de motivação para realizar-se por meio do trabalho.
Ao longo de toda entrevista, a capoeira é relatada por Matheus como um lugar de amizades, de
lazer, de contato a cultura e a história que fundamenta a capoeira, e mesmo em termos de
esporte e dança, o depoente também acredita que há uma contribuição no ensino de valores de
respeito e humildade, de convivência com as diferenças e de senso de coletividade e
cooperação. São múltiplos sentidos que parecem compor dois grandes conjuntos interligados:
o primeiro relacionado a uma compreensão ampla de saúde e bem-estar e, o segundo, de
cidadania e dedicação ao trabalho.
Tratam-se de sentidos que preservam um senso de coletividade para além do próprio
indivíduo, é evidente nas falas de Matheus como a saúde e a cidadania que se associam à
capoeira são constituídas pelas relações sociais que estabelecem. Em meio ao drama subjetivo
do depoente, é possível observar a manutenção de elementos que podem contribuir para uma
visão crítica da realidade, como a percepção processual de desenvolvimento da ocupação (há
a possibilidade de mudança). Por meio da capoeira, ele retoma o valor da memória histórica e
estimula um ambiente de cooperação, respeito à diferença e diálogo. Por outro lado, essa
percepção se choca com a ausência de conhecimento de como um coletivo pode traçar um
processo de desenvolvimento próprio, o que não parece ser tão enigmático pela via individual:
“batalhar” pela sua casa e negócio.
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Neuza, liderança, e seu olhar sobre a ocupação
Cenas do campo
No dia 03 de agosto de 2019, chego na ocupação por volta das 15hs. Na portaria digo
que Neuza e Silvana sabem que eu viria, mas o moço encarregado da segurança no momento
diz: “eu sei quem é você, é o psicólogo!”. Eu dou risada. “Sim, sou eu. Mas pode me chamar
de Raul”. Ele “eu lembro de você, lembro da Neuza te apresentando para o pessoal. Não é a
primeira vez que você vem aqui, deve ser a terceira ou quarta vez”. Eu “exato! A quarta vez”.
Ao ser reconhecido, Josué me faz me sentir mais à vontade, diz para eu ficar tranquilo
que Neuza e Silvana estão chegando. Conversamos sobre o frio que vem fazendo. Ele fala das
estratégias para se proteger durante o frio da madrugada: baixar a lona e se apegar às cobertas.
Conversamos mais um pouco e, percebendo que a reunião vai atrasar, decido por ir comer algo
ali próximo. Josué me indica alguns lugares.
No caminho ouço “olha o Raul!”, e é Neuza acenando para mim do outro lado da rua,
ao lado de Silvana e dois rapazes. Enquanto atravesso a rua ela já se adianta, “a gente foi comer,
já estamos voltando pra reunião”. Eu digo que vou fazer o mesmo. Elas falam de uma casa do
norte que tem uma comidinha bem gostosa, mas eu decido parar em uma pastelaria. Volto para
a ocupação.
Quando retorno, percebo que há bastante gente aguardando por algo, em pé parado sem
fazer nada, conversando uns com os outros. Neuza parece ocupada, anda para lá e pra cá
conversando com várias pessoas, mas ao mesmo tempo sem fixar a atenção em uma. As demais
lideranças estão na sala da coordenação.
A reunião só começa quando Neuza chega de fato perto da mesa que está no galpão.
“Boa tarde, companheiros!”. Ela começa falando das regras da ocupação; que não pode usar
drogas, beber, brigar; todos a escutam. Diz que a FLM tem um estatuto que todos devem seguir
para continuar na ocupação. Entrega para todos um jornal da FLM que traz como manchete a
notícia de um prédio conquistado e já reformado através da luta. Ela comenta das pessoas que
já vêm a ela dizendo que vão ser despejadas do lugar que alugam, mas depois descobre que a
pessoa tem casa própria. Fala que já foi enganada, mas conclui “não tô falando que é o caso de
vocês”. Tenho a impressão que as pessoas temem um pouco ela, ou, no mínimo, ficam
desconfortáveis à sua presença.
Algumas pessoas tentam resolver “o seu caso”, como três senhoras que vieram pedir
um terreno. Uma delas fala a todos sobre a sua condição: recebe um salário mínimo, paga
R$650 de aluguel e tem diversos problemas de saúde, mostra sua bolsa cheia de fraldas. As
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duas amigas que a acompanham dizem que também precisam de terreno, falam da difícil
situação que vivem. A situação é bem difícil. Neuza pergunta de onde elas vieram, onde
moram, e elas respondem “Ferraz de Vasconcelos”. Neuza diz que precisa priorizar as pessoas
da região e que a FLM está pensando uma luta em Ferraz. As demais pessoas assistem a essa
conversa particular em uma reunião geral um tanto que obrigada; não falam nada. Neuza diz
que vão começar um grupo de base novo para esta luta que vai acontecer no município vizinho.
Ela reforça a necessidade da luta, fala da casa que conquistou e onde mora hoje. Usa como
exemplo a Irmã Lúcia que está na ocupação desde o primeiro dia.
Neuza pede licença e diz que a reunião vai continuar com a Silvana. Silvana e Janaína
dizem sobre o grupo de base, que irá começar e que elas vão fazer um grupo no whats para
isso. Fala o que é o grupo de base: um lugar onde vão discutir os pontos importantes para fazer
a luta. E dizem para assinarem um abaixo-assinado para a libertação das militantes da FLM
que estão presas. O pessoal não faz nenhuma pergunta e logo se juntam em torno da mesa para
assinar. As pessoas vão assinando e indo embora. Ao final Silvana me apresenta Janaína, eu
falo da pesquisa que pretendo fazer ali e elas me falam que eu poderia ajudar no grupo de base.
Dizem que vão me colocar no grupo, e eu assino as duas folhas também.
Descemos para a sala da coordenação e Neuza está indo com as três mulheres para fazer
a entrega dos terrenos. As três ficarão juntas, os terrenos de cada uma são paralelos. A que
tinha falado da sua condição difícil de saúde pede para eu tirar uma foto; ela está muito
emocionada. Eu fotografo e sugiro tirar outra junto com as amigas. Elas afirmam que na semana
seguinte já vão subir o barraco. Foi um momento de festa.
No dia 11 de agosto de 2020, chego na ocupação e, a princípio, a percebo bem vazia.
Vou ao barracão e não tem ninguém. Sigo andando por toda ocupação. Primeiro vou na parte
de cima e depois desço. Quando estou na parte de baixo, encontro Nilson, que está tirando
entulhos que estão no entorno de seu barraco com um carrinho de mão. Quando ele volta de ter
despejado os entulhos mais a frente, tento me aproximar. Conversamos um pouco e pergunto
como estão as coisas na ocupação. Ele diz que está complicado, que veio um papel da justiça
afirmando que dali a 12 dias todo mundo precisa deixar o terreno. Fala que, até onde ele sabe
(mas não demonstra muita certeza), a Neuza vai ao fórum com o advogado e com umas 15
pessoas da ocupação para recorrer na segunda, dia 12/08. Ele fala com incertezas, “vamos ver,
né? O que vai dar...”. Diz que estava pretendendo concretar o chão do seu barraco com cimento,
mas agora vai esperar, para não gastar o dinheiro à toa. Ele diz que ela conversou com o pessoal
ontem na reunião, mas não me explica de uma forma detalhada. Pergunto como foi a reunião e
ele responde que estava trabalhando e não pôde participar.
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Quando deixo a ocupação, mando um áudio para Neuza. Ela confirma a reintegração
de posse. Diz que vai conversar com o advogado na segunda de manhã e à tarde vai ter uma
reunião na FLM. Na terça vai à defensoria pública e pretende tirar um dia para conversar com
o Juiz.
No dia 24 de agosto de 2019, no momento de ir embora, passo na sala da coordenação
para me despedir. Neuza também está indo embora e diz que a carona dela pode me deixar na
estação de trem. Enquanto ela arruma as coisas para ir embora, lembra que no próximo
domingo terá uma reunião do PT e me convida. Digo que não posso, então ela chama os
meninos. Eles ficam receosos de falar não, mas dão a entender que não vão. Do caminho do
galpão até entrar no carro, Neuza vai chamando as pessoas que encontra no caminho “vai ter
uma reunião amanhã, vamo? É do PT, meio-dia a gente já está aqui”. Algumas pessoas parecem
interessadas, mas a maioria parece não entender direito a proposta da reunião, até porque a
Neuza estava apressada e falava bem por cima. Ninguém se sente motivado a ir, ninguém
entende direito o que é.
Quando entramos no carro Neuza fala onde fica sua casa e diz que é fruto da luta, que
o movimento quebrou 14 ordens de reintegração de posse. Neuza vai comentando sobre as
ocupações de ruas e avenidas que passamos: “isso aqui tudo foi ocupação”. Quando chegamos
no conjunto residencial que Neuza mora, ela fala mais sobre a luta que aconteceu para
conseguir o lugar. É um conjunto residencial de prédios da CDHU gigantesco. De uma
dimensão que dá para se perder lá dentro e bem distante do centro de Itaquera.
No dia 14 de setembro de 2019, eu acompanho Neuza em uma caminhada pela
ocupação. Ela precisa ir em alguns barracos. No caminho, eu pergunto como ela tem avaliado
o processo da ocupação. Ela começa a reclamar, diz que têm pessoas que fazem os seus
barracos e não dormem, somem, não têm compromisso com a luta. Ela parece irritada e
desabafa, diz que tem um filho com deficiência e que está acamado. Depois ela fala dos pontos
positivos, que também tem muita gente de bem, muita gente motivada para a luta. Logo nossa
conversa é interrompida por um grupo de pessoas que veio conversar com ela.
Participo de uma assembleia no dia 14 de fevereiro de 2020. Quando chego, a reunião
já começou. Neuza falava do que tinha feito no dia, de ter ido na defensoria pública, fala que
está cansada. Ela conta que teve uma reunião com a defensora e o proprietário, o qual fez uma
proposta de compra do terreno. Conta também que o juiz deu uma liminar de reintegração de
posse de 30 dias, sendo que só faltam 20 dias. Ela lembra que eles já conseguiram quebrar duas
reintegrações. Ela chama uma jovem, Bruna, estudante de direito, que veio falar um pouco do
processo e da proposta de acordo para compra do terreno. A proposta consiste na venda do
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terreno por 2 milhões, que teria que ser dividido entre as famílias que vão abraçar a compra.
Bruna diz também que os moradores teriam que fundar uma associação para negociar essa
dívida, teriam que se organizar para encontrar consensualmente o valor da parcela.. A reunião
continuou com vários moradores indo falar sobre o assunto no microfone para discutir o valor
da parcela. Fernanda faz um discurso acalorado, dizendo que quem não queria negociar tem
que “cair fora” e deixar quem quer fazer o contrato. Carlos diz que concorda em ir em frente
com a negociação, mas que há pessoas e pessoas na ocupação, que precisam pensar numa
parcela menor, entre R$250 ou R$300. Dona Lourdes fez uma fala mais sensível, dizendo que
dói muito seu coração quando eles falam que quem não pode pagar R$400 deve cair fora da
ocupação e deixar apenas quem pode. William diz que agora é a hora, a hora de se juntarem
para conseguirem realizar o acordo, fala que tem muitos barracos vazios, que os moradores não
aparecem na ocupação, que é hora dessas pessoas decidirem se vão entrar ou não. As pessoas
reagem com um calor que varia conforme a concordância coletiva com as falas, mas, de modo
geral, todas as pessoas foram aplaudidas. No final, Neuza fez um grito de guerra muito animado
com o pessoal – “quem não luta, tá morto!”.

Um pouco sobre a história de Neuza
Neuza nasceu em São Paulo em 1970. Como disse, foi criada “na casa de um, na casa
de outro”, referindo-se a parentes, mas teve os avós maternos como seus responsáveis por boa
parte da infância e adolescência. Não conheceu o pai e a mãe sempre foi uma figura distante.
Por ter perdido o avô na adolescência e a avó no início da vida adulta, contou que a fase entre
os 18 e 20 anos foi bem difícil. Relatou que junto ao desejo de ter maior proximidade com a
mãe e de conhecer o pai, queria ter o seu espaço, seu lar, e a possibilidade de estudar.
Após o falecimento de sua avó, ela começou a trabalhar como empregada doméstica,
assim como conheceu um rapaz com quem teve um filho em 1994; o casal alugou casas em
diversas regiões de São Paulo. No fim dos anos 1990, ela se divorciou e passou a alugar um
quarto em um cortiço no centro da cidade, no bairro da Santa Cecília. Foi nesta época que
Neuza teve contato com os movimentos de luta por moradia por meio da igreja que frequentava,
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uma igreja católica, tendo em vista que havia reuniões do movimento social nas dependências
da igreja.

Apresentação e interpretação do depoimento
Neuza ingressou no movimento de moradia em 2002 por meio da igreja católica que
frequentava e que cedia espaço físico para as reuniões do movimento social. Sobre as condições
que vivia na época, ela relata:
Eu era empregada doméstica, eu vi um grupo de
moradia na igreja que falou “Vamo pra luta?”. A
necessidade bateu, eu sozinha, mãe solo com filho de
8 anos… 30% a 40% do meu salário ia pra aluguel,
água e luz, e eu tinha que passar esses 60% o mês
todo pra sobreviver! E aí eu falei “vamo pra luta,
né!”. Fui fazer uma luta no centro, eu ocupei o prédio
Prestes Maia. Ocupei lá, comecei a organizar a
ocupação, não tinha pra onde morar. E eu fui uma das
primeiras pessoas…

Antes de ingressar no movimento de luta por moradia, Neuza alugava um quarto em
um cortiço no bairro da Santa Cecília, centro de São Paulo. Na primeira ação de que participou,
ela ocupou o prédio Prestes Maia, que, de princípio, possibilitou uma significativa melhora das
condições habitacionais que vivenciava.
Eu morava num quarto de cortiço que não tinha uma
janela… E meu sonho era morar num quarto que
tinha uma janela! E através da minha ocupação,
através da minha luta, eu conquistei um quarto que
deu pra fazer quarto e cozinha! E eu tinha uma janela
virada pra Prestes Maia e uma pra Brigadeiro 700.
Era a Brigadeiro 700 de um lado e a Prestes Maia do
outro. Então, assim, é uma coisa que marcou a minha
vida!

Observa-se que o encontro de Neuza com o movimento de luta por moradia foi potente,
tanto pelo que lhe proporcionou, um lugar com vista para cidade, como pelo acolhimento que
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encontrou no lugar: “o movimento me abraçou”. A receptividade e a boa integração foram
bases para o desenvolvimento da militância como liderança. Isso aconteceu de modo orgânico,
a partir das vivências que de alguma maneira demandavam e estimulavam as características de
uma líder, como ela relata:
Eu comecei a organizar mutirão de limpeza,
organizar como comprar as coisas, organizar os
andares… Quando eu fui ver, eu tava ajudando a
minha liderança a organizar uma assembleia, como
organizar um grupo, indo pra luta, ajudar a negociar,
comecei a ajudar na administração… Quando eu fui
ver, eu era uma líder já!

O mobilizador primário para a busca pelo movimento social relacionado à moradia,
com as vivências na ocupação, rapidamente passou a integrar novas dimensões e núcleos.
Neuza disse que o movimento social passou a ser a família que ela não teve, por exemplo. Isto
é, ao longo das vivências na ocupação, a necessidade desenvolveu-se e passou a integrar uma
dimensão afetiva de pertencimento, que, ao lado da necessidade de obter uma moradia,
sustentaram a permanência da depoente na luta por direitos e a vontade de progredir em
coletivo. O desenvolvimento da necessidade, que deixou de estar referenciada apenas à ideia
básica da moradia, implica uma mudança também nas motivações (do horizonte que ela
vislumbra com sua ação neste espaço). Considerando que por trás do pensamento e da ação há
sempre uma tendência afetivo-volitiva, a complexificação das necessidades relativas à
militância foi substancial para o desenvolvimento do seu papel como liderança. Caso as
necessidades permanecessem ligadas unicamente à moradia, possivelmente o desempenho de
sua participação política no movimento de moradia se arrefeceria após a conquista de seu
apartamento.
Em outro momento, ela relata esse processo melhor:
[Por que você acha que você se diferenciou e se
tornou liderança?] Porque eu via a necessidade das
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outras famílias! Eu me tornei uma liderança porque
eu vi aquilo em mim, se espelhar em mim… Porque
onde eu chego, eu quero sentar e eu quero organizar!
E eu comecei a organizar o prédio, comecei a
organizar. Eu sou assim! Se aquela pessoa quer ir
comigo, quer me ajudar? Vamo que vamo! Se não
quer, eu vou e faço! E, assim, eu comecei a ajudar...
Aí os outros líderes começaram a me observar, eles
viram em mim um ponto alto! Eles viram aquela
vontade de lutar, aquela vontade de organizar a
administração, aquela vontade… Quando chegava a
reintegração de posse, eu falava: “não, não, não! A
gente vai lutar! Vamo lá! Vamo bater na porta da
prefeitura! Vamo, gente!” Eu virei uma porta voz
dentro do movimento. Então isso, pra mim, eu fui
gostando, fui vendo… Fui vendo que eu tinha um
valor pelo movimento! Coisas que eu não tinha na
minha casa, coisa que eu não conquistei, um valor
dentro da minha família, por eu ser criada sem pai e
sem mãe, por eu ser criada com os avós. Eu já tinha
perdido o meu avô e a minha avó, eu já tava ali
sozinha! Sem família! Tava só eu e meu filho. Então,
assim, eu acho que o movimento foi um vazio que
tava faltando comigo! Hoje eu falo que eu sou casada
com o movimento, né? Sou casada com o
movimento, isso pra mim é tudo.

Além de desenvolver-se como liderança, o movimento social foi espaço para a depoente
se desenvolver, entre aprendizados e oportunidades para melhorar as condições de vida de
modo geral.
A partir do momento que eu fui pra dentro do
movimento de moradia, minha vida só foi pra frente!
[...] Aprendi muita coisa boa. Decepção vem! Vem
decepção de todo lado, mas eu aprendi muita coisa
boa mesmo… No movimento eu tive uma
oportunidade de uma pessoa olhar pra mim e falar:
você não vai ser mais empregada doméstica, a partir
de hoje você vai trabalhar com a gente na associação!
De empregada doméstica, fui pra uma cozinheira de
um abrigo. Duma cozinheira, eu fui pra uma
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educadora. Duma educadora, eu fui pra uma líder
comunitária. Eu já tava com várias comunidades,
organizando… Através do Prestes Maia que eu fui
atendida, vim pro meu apartamento, comecei a
defender a educação, comecei a defender a saúde…
Quando eu fui ver, eu tava defendendo o bairro! Um,
vários bairros!

Trata-se de um processo indissociável de desenvolvimento das condições objetivas e
subjetivas de maneira que a vida de Neuza foi, ao longo dos últimos 20 anos, se enlaçando com
a trajetória de luta por moradia a ponto dela relatar que “hoje, se tirar isso de mim, a minha
vida não tem mais sentido! Eu acho que eu posso estar com 70 anos, com 80 anos, eu vou tá
nesse patamar. Eu quero morrer como militante.”
À medida que ela foi se engajando nas atividades sociais, considerando tanto as
decepções como os aprendizados e alegrias que perfizeram essa trajetória, houve um processo
de desenvolvimento e de integração do papel de militância à subjetividade, que culminaram na
liderança que Neuza se tornou. Isto é, abraçar a luta por moradia e ser abraçada pelo movimento
social propiciaram à depoente a militância como parte imprescindível na visão que ela possui
acerca de si mesma. A apropriação e o aprofundamento do papel de liderança de movimento
social adquiriram função de organização da vida social e psíquica, bem como foi substancial
para a superação das situações que anteriormente lhe gerava tensão – para usar exemplos que
ela relatou: a falta de moradia, o desconforto relativo à organização interior da ocupação Prestes
Maia, a percepção das injustiças nos bairros, entre outros. A falta de sentido na vida sem a luta
por direitos diz sobre a força que a militância dispõe na constituição psicológica de Neuza, o
que envolve as necessidades, os motivos e as vivências mobilizadas e desenvolvidas ao longo
de sua trajetória.
Dentre as vivências marcantes na trajetória de luta por direitos, está a boa memória do
dia em que conquistou sua moradia:
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O que me marcou na luta foi quando eu recebi a
chave do meu apartamento! Que eu falei: hoje eu
tenho uma moradia! Foi muito gostoso! Eu vim lá do
Prestes Maia, as minhas coisas saiu no caminhão da
prefeitura… Eu fui a última a sair do Prestes Maia!
Todo mundo veio, todo mundo me ligando: vamo,
que o rapaz precisa entregar a sua chave! E todo
mundo segurando… Eu, como liderança, eu me
preocupei mais em as famílias ser acolhida… Eu fui
a última! Os cara do CDHU falou: nossa, você vai ser
a última? Eu sou a última! Primeiro as famílias...
Cheguei, entrei no meu apartamento, com os meus
filhos, os dois pequenos… Eu falei: valeu a pena
lutar! Valeu a pena morar numa ocupação! Foi um
dia que marcou a minha vida. Então, assim, nesse dia
foi uma conquista, foi uma luta do movimento!
Tenho meu apartamento hoje graças ao movimento
de moradia, né? É uma coisa que marcou muito!

A conquista do apartamento em 2006, localizado no extremo da Zona Leste da cidade
de São Paulo, não cessou a trajetória militante de Neuza, reforçando a reflexão acerca da
transformação das necessidade e motivações relacionadas à luta por direitos, tendo em vista
que a necessidade primária (a moradia) foi atendida, mas a militância foi preservada e
aprofundada nos anos seguintes. Além dessas mudanças subjetivas, ao longo da entrevista,
Neuza sinalizou que compor o movimento social teve efeitos positivos para a sua saúde mental.
Neste espaço, ela construiu vínculos significativos e pôde encontrar um papel social do qual se
orgulha de desempenhar e que “alimenta” sua vida. Quando a questiono diretamente sobre o
que significa para ela ser uma liderança, ela responde:
Significa, pra mim, o meu valor. O meu valor…
Significa uma alegria! Parece que significa muita
coisa pra mim. É minha paixão! É um amor que eu
tenho, que eu valorizo muito!

Observa-se por este e pelos demais relatos que há uma complexidade de sentidos
atribuídos ao papel de liderança e à militância no movimento de moradia, todos fortemente
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relacionados com uma dimensão afetiva e das emoções, reiterando o caráter de profunda
vitalidade que esse modo de estar no mundo possibilita à Neuza.
Foi nessa trajetória motivada de militância que, em 2015, Neuza começou a “namorar”
o terreno em que hoje está a ocupação. Sobre o primeiro contato com o terreno, ela relata:
Esse terreno estava abandonado! E sem função
social! Eu comecei a paquerar esse terreno… Depois
eu fui puxar os documentos dele, fui atrás. Fui, puxei
o processo dele, comecei a investigar ele. Eu
paquerei esse terreno, namorei, noivei, casei com
esse terreno… Eu fiquei pra ocupar esse terreno um
ano! Comecei a organizar a base, comecei a articular,
eu comecei a pegar os bairro. Comecei a organizar
grupos de bairro. Comecei a organizar um grupo em
Tiradentes, um grupo no Aurora, um grupo no
Fazenda... Grupo em tudo que é lugar! Chamei o meu
povo, chamei, organizei gente de um lado, de outro…
Vamo entrar pra dentro! E chamei um grupo de
amigos, chamei as comunidades… E entramos pra
dentro e ocupamos!
[E como foi a organização de base? Como você
conseguia trazer as pessoas?] Eu falava: você tá
necessitado de moradia? Tá pagando aluguel? Se
você paga aluguel, você não come. Vem comigo!
Vamo pra luta! E foi assim, eu fui fazendo… Eu
passei um ano articulando, articulando essa
ocupação. E, assim, eu falo que ninguém deve fazer
nada da noite pro dia! Tem que trabalhar, organizar
as bases. Fui fazendo reunião, fui montando grupo de
Whatsapp, fui fazendo cadastrinho… Eu pegava uma
bolsinha de pano e saía a pé nas ruas! Visitando
famílias, visitando as pessoas que pagam aluguel…
E comecei a organizar as famílias! “Ou, você pode ir
numa reunião tal dia?” Quando eu tinha organizado
19 grupos de base, chamei todo mundo numa
plenária! Chamei os advogados. E falei: o terreno é
isso, é isso, é isso. Quem tá a fim de vir comigo?
Vamo? Vamo lutar? Vamo guerrear? A real luta é
aquela que não se faz. Chamei meu filho, chamei meu
povo, chamei meus vizinhos, chamei amigos…
Formei liderança, chamei, montei uma coordenação,
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chamei os líderes… Chamei pessoas que vinham
liderar comigo e viemos pra luta. Entramos pra
dentro e ocupamos!

Observa-se que a ação de ocupar o terreno se baseou em organizações comunitárias,
laços de amizade e solidariedade e, principalmente, a necessidade de moradia das pessoas que
toparam participar. Por outro lado, o relato sugere que o apoio de lideranças e pessoas de outros
lugares foi, em parte, pontual, para efetivar o primeiro momento de entrada no terreno.
Neuza conta que os primeiros dias da ocupação foram bem difíceis, de limpeza do
espaço, metragem e distribuição dos terrenos, etc.
Ocupar esse terreno não foi fácil. Larguei casa, fiquei
não sei quantos dias sem tomar banho, sem comer
aqui dentro, montei uma cozinha comunitária.
Começamos a fazer assembleia, a dividir... o povo
passou mais de 30 dias ajudando a medir esse terreno,
limpar esse terreno.
Apesar de estar subentendido, peço para ela me explicar melhor quais são as funções
de uma assembleia.
Que que é uma assembleia? Ela é pra gente discutir
as questão do movimento, as questão da comunidade,
o que que pode, o que não pode, ler o regulamento do
movimento. A assembleia é pra decidir os
orçamentos, é pra informar sobre a ocupação, sobre a
organização, sobre a luta. Porque tudo a gente tem
que discutir em assembleia! Os moradores têm que
saber o que tá acontecendo no processo. Os
moradores têm que tá a par de tudo! De tudo! Então,
a assembleia é importante pro morador. E o morador,
quando vem pro movimento, ele assina um termo que
ele tem que participar da assembleia. Porque é uma
coisa que precisa ser discutida! Se a pessoa não for,
ela não tem o direito de cobrar… Mas a pessoa tem
que participar! É obrigação do morador, né? Eu
penso dessa forma. Porque quando eu não era
liderança, eu como moradora, sempre participei de
todas as assembleias… Eu queria saber o que tá
acontecendo! Porque aí é do interesse da minha
moradia.
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Quando pergunto sobre a participação das pessoas nesse momento, ela responde:
Eu vejo as pessoas muito pobres de espírito. Tudo
delas é... não é lutar! Eu vejo as pessoas, assim, nem
todas… Claro, a gente vê pessoas muito boas, que tá
com a gente de verdade. Mas tem morador aqui, que
eu vejo… Que eu faço assembleia…Eles não vêm,
não entram no ritmo! Não entra, não entra, não entra.
Não quer progresso na vida! Acha que a vida deles
não precisa estudar, não precisa lutar… A gente não
consegue! É difícil trabalhar na mente da pessoa, é
difícil. A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que
trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos
filhos e tem que andar certa. E hoje as pessoas não
querem, acha que aquela vida pra ela tá bom… Eu
brigo muito. Quando eu vejo que mexe com a criança
e o adolescente, então? Opa! Você não quer
trabalhar? Você não é obrigada. É uma escolha sua,
eu respeito. Mas a criança tem que ir pra escola! Tem
que ir pra creche! A criança tem que comer! Então,
assim, é uma coisa que eu posso ainda brigar aqui
dentro. Fora isso, ela fala: “No meu terreno, da porta
pra dentro, quem manda sou eu. Quero que você se
vira, eu quero é minha moradia!”. E se eu ganhar 10
cestas básicas e não der pra todo mundo aqui, aí quem
não presta sou eu.

Apesar da função da assembleia estar relacionada à organização coletiva, à discussão
das questões que atravessam à ocupação, ao encontro de todos ocupantes em um mesmo
espaço, os sentidos atribuídos à vivência deste momento parecem tangenciar e, em alguns
momentos, contrastar com a proposta original da reunião. Assim como os demais depoentes,
Neuza se queixa da pouca participação de uma parcela significativa dos membros da ocupação
e relata conflitos infrutíferos.
[Você falou que é muito difícil trabalhar na mente das
pessoas pra trazer pra luta] É muito difícil! [O que
que você acha que bloqueia as pessoas delas de ver
que é necessário? De abraçarem a luta na mente?] Eu
vejo elas com a mente fechada. É aquilo que ela
pensa, ela acha que é aquilo que ela quer, é aquilo que
é e pronto, tá bom! Eu tento conversar com cada um,
eu tento abrir a mente, mas pra abrir aquela mente…
Só Deus! Porque eu sento no meio da rua, eu sou
aquela de sentar, parar, explicar, conversar… Se for
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preciso eu sentar três vezes com uma pessoa pra
explicar pra ela que temos que lutar, que a vida tem
que melhorar… Não é só ficar com um copo de
cerveja… Eu ofereço um emprego pra ela, eu mostro
pra ela, conto a minha história de vida… Então,
assim, eu sou uma das pessoas que eles têm que se
espelhar em mim! Eu não me espelho nos meus
líderes? Que são um espelho lindo, tão na frente do
movimento popular. Por que que os moradores daqui
não podem se espelhar em mim?
[Como que você vê os processos de formação
política, mesmo?] Eu vejo a formação política que a
gente tem aqui, que eles não querem participar! As
reuniões da FLM é uma formação muito boa pra base
da gente, mas eles não querem ir! Eles acham que
entrou dentro da casa deles, tá com o terreno aqui, a
luta tá ganha. Hoje em dia, são muito acomodados…
É o pobre denunciando o pobre! Eles tão com a mente
fechada! Eu tento conversar com cada um, eu tento
abrir a mente. Só que eles não vai lá, eles tão dentro
de casa e não querem ir. Só querem dançar forró,
querem beber, isso pra eles já basta!

As reuniões do movimento a que ela se refere são reuniões semanais que ocorrem na
sede do movimento social no centro da cidade, onde eu conheci Neuza. Na ocasião, lembro de
uma aula sobre a história dos direitos humanos e a presença de ocupantes de todas as regiões
da cidade e de municípios conurbados de São Paulo.
Com base nesses relatos, observa-se certa naturalização dos processos de formação
crítica dos membros da ocupação. Se, por um lado, Neuza é insistente em fazer nascer e se
desenvolver a capacidade crítica na militância da ocupação, por outro, frases como, “pobres de
espírito”, em outro momento ela, referindo-se aos ocupantes, diz “a pessoa visa muita
ignorância” sinalizam para a mitificação dos processos psicossociais de constituição de sujeito
e visão crítica da realidade, bem como dos aspectos ideológicos responsáveis pela resignação
e individualismo relatados como parte da postura dos militantes. Trata-se da própria natureza
contraditória do sujeito que vivencia a forte crença e esperança na luta coletiva por direitos,
mas não está imune aos processos estimulados por uma ideologia dominante, que se
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caracteriza, entre outros aspectos, pelo esvaziamento histórico da realidade social e da
constituição dos sujeitos.
Do mesmo modo, quando, por exemplo, Neuza relata buscar “trabalhar na mente da
pessoa” por meio de conversas individuais, ainda que atenciosas e bem-intencionadas,
demonstra que a ocupação ainda dispõe de processos de formação crítica pouco estruturados e
sistematizados. Em outras palavras, no relato da depoente aparecem poucos processos
educativos com vistas a fomentar uma visão mais crítica da realidade e dos modos de ação
coletiva em torno da luta por moradia. Isso pode ser observado quando ela diz que formou
lideranças para ajudá-la na ocupação.
[E como foi a formação de lideranças?]
Assim, a gente vai montando no dia a dia. Aí você
fala, você vai organizando… Aquela pessoa que vem
com você, que fala assim: eu valorizo a minha
liderança, eu tô com a minha liderança! Que ajuda
você, enquanto eu tô lá fora aquela pessoa tá aqui
dentro organizando o galpão, organizando
assembleia, organizando ocupação… Quando eu
olho dona Vera, a Sheila, olha a Fran! Surgiu uma
liderança! Porque organiza com a líder. A líder tá lá
no fórum brigando, tá na defensoria, tá numa
reunião… Elas tão aqui dentro segurando a barra.
Então, eu formei liderança!

O processo de formação de lideranças é compreendido dentro da lógica cotidiana das
vivências que a ocupação inevitavelmente oferece, como a necessidade de organizar a
assembleia, prescindindo de momentos cujo objetivo é formar politicamente os militantes e as
lideranças, bem como se confunde com uma responsabilidade unicamente organizativa.
A despeito de Neuza, nos trechos de depoimentos apresentados, queixar-se de não sentir
que parte dos membros da ocupação se inspiram nela para agir na luta por direitos, os depoentes
anteriores destacaram com admiração a braveza de Neuza nos momentos de tentativa de
reintegração de posse. Ela relata ser esse um dos maiores desafios como liderança:
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Um desafio muito grande que eu tenho aqui, que eu
sou muito desafiada, é com a polícia! Que a polícia
vinha pra reintegrar, é um desafio. Quando ele [o
policial] falou: vai reintegrar agora! Eu falei: não vai!
Eu enfrentei foi o choque aqui dentro. Falei: não vai!
Eu vou lutar por isso aqui e nós vamo ganhar isso
aqui. Eu sou firme naquilo que eu faço, eu sou firme!
A gente tem que ser firme. Coloca Deus na frente e
fala: eu vou conquistar! Aqui nossa luta é luta por
moradia. Eu brigo dentro da defensoria pública.
Quando não me atende, não me ajuda a resolver os
problemas do fórum, eu surto! Eu tenho medo de
mim. Eu quero quebrar tudo! Eu vou no fórum, se
não resolve… Eu quebro! Eu falo: vou sair presa,
mas que não vai reintegrar a ocupação, não vai! Eu
vou sair presa!

Desde sua abertura, em 2019, a ocupação quebrou três tentativas de reintegração de
posse, todas elas com enfrentamento com a polícia e pressão sobre o Fórum de Itaquera e a
Defensoria Pública. Atualmente, em razão da suspensão de despejos durante a pandemia, a
ocupação não convive com o receio de uma reintegração de posse.
A coragem de Neuza no enfrentamento com a polícia e o empenho para defender a
ocupação expressam o compromisso com a luta por moradia e sinalizam para a dimensão
afetiva, relativa à confiança e otimismo, também como parte de características de uma líder.
Com o intuito de compreender o efeito das igrejas evangélicas presentes na ocupação
para a organização coletiva da luta por moradia, perguntei:
[Como que você vê a presença das igrejas
evangélicas na ocupação?] Olha, eu tenho uma
opinião concreta! Eu vejo elas não presentes dentro
do meio social. Eu vejo que eles quer fazer igreja pra
levar nome, tirar foto… Não vejo eles presentes
dentro de uma ocupação! Eles vêm, pede o terreno,
monta sua igreja e acabou! Não quer saber de
participar, não quer saber se o próximo tá doente…
Aqui, hoje, tem três igrejas! Eles não tão
preocupados com o social, tão preocupados neles! A
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igreja, eles pensa muito neles. Eles não pensa muito
no outro, você entendeu? Pra você montar uma igreja
e ser um pastor, você tem que fazer o trabalho pela
comunidade… Tem que participar das plenárias! E
eles não querem! Eles querem fazer o trabalho deles,
ir lá na rede social, mostrar que eles faz o bem, que
eles são pastor…
[Então você acredita que a igreja dificulta a luta?]
A igreja que eu participo, que eu comecei a
participar, era uma igreja católica. Era um espaço
num salão que liberaram. Lá facilita…Mas aqui,
dificulta! Eles só pensam neles, pastor é muito
egoísta. Eles tão no terreno deles, não quer saber de
participar, não quer colaborar, não quer saber do
problema do buraco da ocupação… Se ele vê o
buraco, ele passa por cima! Não ajuda a liderança,
não ajuda correr com a liderança… Eles só querem
saber de encher a igreja pra fazer o nome deles. O
pessoal de igreja é muito egoísta! Ou frequenta a
igreja deles, faz o que eles quer, ou eles não querem
nem saber!
[E existe algum pedido de permissão pra abrir uma
igreja aqui?] Assim, se a pessoa tá com o seu terreno,
fez a luta e tal, pegou o terreno… É uma coisa dela!
Eu não me meto. Eu não me envolvo em negócio de
igreja, de nada…A partir do momento que eu dou o
terreno pra pessoa, a gente quer que a pessoa venha
contribuir na luta e venha participar. Quem é o dono
do terreno que formou uma igreja, ele tem um acordo
pra vir participar do movimento… Porque o
movimento não se constrói sem luta, sem ajuda! A
gente constrói o movimento lutando e participando.
Porque segurar um movimento é uma pressão muito
grande! A gente não pode ficar… A gente tem que
acreditar em si, em si! Acreditar, assim, em Deus,
mas não ficar atrás de espírito, de coisas, em igreja!
Não! A sua vontade, o seu querer, é maior.

Para Neuza, a presença das igrejas é geradora de insatisfação e de conflitos,
considerando que os pastores não possuem um compromisso com a ocupação e tampouco
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contribuem na organização dos processos coletivos necessários para fortalecer a luta pela
moradia. Também é perceptível no relato de Neuza a impressão das igrejas como espaços que
disputam poder com a própria coordenação da ocupação em razão delas não estimularem a
participação no movimento social, por reduzirem a atenção e atuação apenas a quem frequenta
suas igrejas e, principalmente, por se colocarem como orientadoras da ação e da visão de
mundo de seus fiéis, ponto crítico que discutiremos no próximo capítulo.
Outro ponto a se destacar foi a vivência da pandemia no interior da ocupação:
A pandemia foi muito, assim, desesperador, né? A
pandemia aqui foi confusão! Confusão porque eu tive
que educar o povo, tive que conversar que tem que
usar máscara. Teve que por uma assistente social
voluntária, uma equipe, por causa dos benefícios…
Não foi fácil! Graças a Deus, aqui a gente não perdeu
ninguém pela pandemia. Perdemos nas comunidades,
mas aqui nós não tivemos nenhuma perda.
[E como foi pras pessoas fazerem quarentena
morando num barraco pequeno?] Muitos não
respeitaram. Eu mesma fui uma das pessoas que não
respeitei… Como que eu ia fazer quarentena? Eu tive
que ir pra rua! Coloquei minha máscara e tava indo
lá no meio do povo! Falei: Deus, minha vida tá na sua
mão. Eu fui pras favelas, eu fui pra rua, fui trabalhar!
Entreguei foi 500 cestas básicas nesse galpão.
Nenhum dia peguei um Covid! Tô com a idade que
eu tô, 51 anos, e nunca perdi o pique!

Contrariando as estatísticas, nenhuma pessoa faleceu em decorrência de agravamentos
de saúde por conta da Covid-19. A vivência da pandemia nas regiões periféricas, em razão da
precariedade das condições objetivas, tinha todos os elementos para resultar, em algum nível,
em confusão. Entretanto, a possibilidade de ter orientações vindas de pessoas mais próximas,
de contato com profissionais como assistente sociais e doações imprescindíveis para superar
este momento sinalizam para o caráter protetivo que a organização comunitária da ocupação
pode oferecer aos seus membros e para os bairros vizinhos, tendo em vista que, como liderança
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de movimento de moradia, Neuza pôde angariar doações para a ocupação e para comunidades
da região.
Por fim, sobre o futuro da ocupação, Neuza responde:
Eu vejo o futuro da ocupação, uma regularização, né?
Desapropriar esse terreno. A gente luta por um
projeto de moradia aqui! Pode demorar 10 anos, 20
anos… Um projeto de moradia da prefeitura, do
estado, desapropriar isso daqui e fazer moradia
popular. Ou desapropriar o terreno e virar,
regularizar, cada um pegar o seu terreno… O que a
gente quer é isso! Nossa luta é luta pela moradia.

Em síntese, a perspectiva de Neuza é otimista e persistente. Uma ação no e pelo
movimento social que possui objetivo nítido endereçado ao Estado - um projeto de habitação
popular da prefeitura, o que nem sempre esteve presente nos depoimentos anteriores.
Ao longo do depoimento pudemos observar que o compromisso da depoente com a
ocupação tem raízes no passado e remete ao início dos anos 2000. Se tornar uma liderança está
relacionado a uma complexidade de elementos afetivos que a mobilizam a desempenhar esse
papel com tanto fervor, assim como possibilita uma organização da vida social e subjetiva. Os
anos de experiência de militância se apresentam no reconhecimento das potencialidades da
ocupação e dos pontos críticos a serem superados, ainda que estratégias para lidar com tais
problemáticas necessitem de melhor sistematização e estruturação.
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CAPÍTULO 6

Formação (a)crítica: das motivações às possibilidades de pensamento crítico
Adotando a perspectiva de Vigotski (1934/1982) sobre o processo de subjetivação
humana, de que o pensamento e a ação são sempre precedidos pela esfera motivacional,
trataremos a seguinte discussão a partir desses eixos: das motivações presentes às
possibilidades de criticidade.

A motivação de participar do movimento de moradia e sua relação com o alto custo do aluguel
e a sensação de aglomeração.
A motivação para buscar compor o movimento de moradia, ou, em termos mais
práticos, obter um terreno na ocupação, encontra raízes, a princípio, na necessidade de um lar,
que foi atravessada, ao longo da vida, pela vivência da aglomeração e pelo custo sufocante que
o aluguel implicava mensalmente. Dona Lourdes nos relata a vivência da casa como um
ambiente em que a grande quantidade de pessoas representava uma sobreposição de interesses
e desejos por cada um/uma, o que torna mais provável o surgimento de conflitos e situações
estressantes (Marín-Baró, 1976). Carlos e Matheus nos contam a história do custo do aluguel,
que soa como uma ameaça constante, que disputa lugar com a alimentação e com o cuidado
dos filhos. Ao longo dos anos, com o recrudescimento das condições econômicas vivenciadas
(aumento do aluguel, precarização das condições de trabalho e queda do poder aquisitivo),
esses participantes e suas famílias também foram vivendo condições de aglomeração, seja por
migrarem para espaços cada vez mais pequenos, nos quais o custo do aluguel era possível
(Carlos), seja por terem que aceitar parentes para viver na mesma casa e, desse modo, unir
forças para a realização da vida, em termos de alimentação e aluguel (Matheus). Por fim, Neuza
traz a vivência do sufocamento com o custo do aluguel que se intensifica pelo cuidado do filho
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pequeno nas condições precárias de cortiço, além das demais dificuldades econômicas
decorrentes do confronto entre o custo de vida e o salário estreito que recebia.
Trajetórias diferentes que se encontram na vivência da violação do direito à moradia
digna. Tratam-se de histórias compartilhadas por muitas pessoas que integram os movimentos
de moradia, como nos conta Guilherme Boulos, em “Por que ocupamos?” (2013). O título da
obra, em formato de questão, deixa transparecer as necessidades e os motivos que embasam
essa decisão. Morar dignamente é o espaço mais imediato para a construção da identidade, para
o cultivo da saúde mental; sem a moradia, todos os outros direitos ficam ameaçados, sendo a
alimentação o primeiro a estar ameaçado na decisão entre pagar aluguel ou fazer compras de
mercado. O trabalho duro e os diversos direitos violados que não arrefecem a vivência
impiedosa em uma grande cidade apresentam a ocupação como a alternativa para as
necessidades mais urgentes desses sujeitos.

Ter um teto e um chão mais firme: as primeiras repercussões psicossociais de morar na
ocupação
“Todo mês, eu precisava lutar por algo que não era meu”, como nos conta Carlos nesse
trecho, e Matheus, em outros momentos, a condição do aluguel não implicava apenas uma
questão monetária arduamente conquistada, mas um exercício físico e psíquico incessante para
aplacar o medo de ver a si e a sua família desabrigada num futuro próximo. Este receio envolvia
a dedicação ao trabalho, a busca constante por novas e melhores oportunidades de emprego, o
esforço da elaboração subjetiva do cansaço e de frustrações, entre outras questões.
Dona Lourdes não pagava aluguel, mas vivia uma condição de alta densidade doméstica
em uma casa construída por ela, cujo terreno, adquirido há mais de 20 anos, é pago até hoje.
Em diversos momentos da entrevista, ela reclama: “com muita gente, não dá pra arrumar as
coisas do meu jeitinho”. Como observado por Baró (1976), quando a superlotação faz da casa
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um ambiente “público”, sem espaço para construir um clima de intimidade e relações próximas,
o desenvolvimento subjetivo da pessoa é perturbado.
Tendo em vista essas motivações e necessidades, observamos que as condições
objetivas oferecidas pela ocupação foram sentidas não apenas como um teto para se abrigar,
mas também como um chão mais firme para pisar do que o chão de outrora. Não viver com a
ameaça que o custo do aluguel representava ou o ambiente de alta aglomeração de pessoas
dentro de uma mesma casa, assim como a quebra dos pedidos de reintegração de posse e o
consequente arrefecimento do medo de ser despejado, propiciaram um sentimento de segurança
que, por sua vez, funcionou como solo fértil para que novos projetos pessoais pudessem
emergir.
Além da atenuação das problemáticas vivenciadas por Lourdes, Carlos, Matheus e suas
respectivas famílias, estar na ocupação teve outras repercussões psicossociais que podemos
reunir em dois núcleos: i) o destino do dinheiro gasto com o aluguel; ii) a possibilidade de
aprofundamento de interesses anteriores.
Desprender-se do custo do aluguel e de tudo que ele representa abriu espaço para novos
projetos e práticas com o dinheiro anteriormente utilizado para este fim. Sem intencionalmente
abordar esse assunto nas entrevistas, Carlos e Matheus relataram que puderam utilizar o
dinheiro para melhorar o ambiente doméstico e familiar, adquirindo eletrodomésticos, por
exemplo. Além disso, utilizaram o recurso para diversificar os alimentos consumidos,
investindo na qualidade desses produtos. Ambos os depoentes cultivam o projeto de abrir o seu
próprio negócio para gerar renda extra.
A moradia na ocupação possibilitou, ainda, o aprofundamento de interesses pessoais
anteriores à entrada no movimento social. Dona Lourdes e Carlos relataram o interesse de abrir
o próprio ponto de pregação, uma igreja evangélica, a partir do terreno adquirido, deixando de
ser apenas fiel para ser também uma liderança religiosa. Dona Lourdes deseja fazer isso, Carlos
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já o concretizou. Para Matheus, a relação estreita se apresenta com a capoeira; na ocupação,
ele obteve as condições objetivas e subjetivas para exercer o ofício como mestre de capoeira
para crianças e adolescentes.
Como apontado por Giancarlo Petrini et al. (2012), a vivência da situação de pobreza
impõe a necessidade da adoção de estratégias de sobrevivência que atentam contra os projetos
de futuro desejados. A “satisfação” da necessidade de uma moradia discutida no item anterior
e a elaboração de planos pessoais abordados neste item indicam a necessidade da adoção de
estratégias de sobrevivência no combate mínimo da pobreza vivenciada para que projetos do
futuro possam florescer, como observamos nos relatos dos depoentes. Simultaneamente, essas
pessoas conduzem suas vidas com um pé nas estratégias de sobrevivência e outro nos projetos
de futuro.

Igrejas evangélicas na ocupação: os princípios do pentecostalismo contrastam com a luta por
direitos?
Como dito, as ocupações não são ilhas isoladas do território onde estão localizadas, elas
preservam, em seus espaços, fenômenos e problemáticas do contexto social mais amplo. Nesse
sentido, a presença de igrejas pentecostais na ocupação investigada pode ser compreendida
como um reflexo do que se passa nas regiões periféricas de modo geral, tendo em vista que
essa é a denominação religiosa de maior crescimento no Brasil, com forte representação entre
as camadas mais empobrecidas (Raquel Coutinho & André Golgher, 2014; Alexandre Fonseca,
2019). A presença de igrejas pentecostais nas ocupações também foi registrada nos trabalhos
de Swatowiski e Barbosa (2019) e Timmer (2011).
Nos relatos de Dona Lourdes e, principalmente, de Carlos, observamos que a igreja
pentecostal entrou na vida deles em um grande momento de desamparo. Durante a vivência de
uma situação difícil, Lourdes e Carlos encontraram na igreja o apoio para ter forças e superar
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os obstáculos. Como sinalizado por Juliano Spyer (2020), converter-se à igreja pentecostal é
acessar de forma imediata uma rede de apoio já construída. Para Carlos, tornar-se evangélico
também lhe possibilitou uma ressignificação da vida diante da polaridade negativa de sentidos
atribuídos aos presidiários e dos sentidos atribuídos à figura evangélica como alguém de
postura moralmente correta. Possivelmente, a busca por ser pastor ou pastora, como desejado
pelos depoentes, é uma continuidade deste processo, de acessar uma ocupação de prestígio
social diante das impossibilidades de progresso profissional.
Embora a igreja funcione como um mecanismo de amparo, rede de apoio e
ressignificação da vida, ela também contribui para mitificar a realidade opressora e a resignação
dos depoentes. Em diversos momentos, principalmente nos cultos, a Deus é atribuída a ideia
do poder supremo e da responsabilidade de condução da sociedade; já ao fiel cabe apenas
fortalecer a sua relação com a igreja e esperar o momento de glorificação que, certamente,
chegará. A fé em Deus como o motor da vida e a principal ação do sujeito para obter o progresso
em todos os sentidos é própria da doutrina filosófica da teologia da prosperidade 10,
empreendida por esta denominação religiosa (Mariano, 2014). Tal doutrina filosófica aparece
nos cultos a partir das histórias de superação, especialmente quando é dito aos fiéis que Deus
sabe pelo que eles estão passando e vai glorificá-los em breve. Carlos atribui à conversão
religiosa a melhoria de sua vida familiar e financeira desde que deixou a penitenciária; o mesmo
acontece com Dona Lourdes, que compreende o encontro com a pastora pentecostal o motivo
pelo qual conseguiu o atendimento médico e a conclusão da gestação com saúde.

10

A Teologia da Prosperidade é a doutrina filosófica que compreende a fé em Deus como meio de
obter saúde, riqueza, felicidade e poder. Para os neopentecostais, o plano de Deus é fazer os seus
seguidores prósperos em tudo ainda durante a existência terrena; há a crença de que o cristão é
merecedor da vida abundante e, para conquistá-la, basta declarar, reivindicar, confessar em voz alta
e com fé o que deseja. Muitos dos pregadores dessa religião adicionam à teologia da prosperidade o
princípio da reciprocidade: é preciso dar algo para receber as bênçãos de Deus, o que ocorre por meio
do dízimo. É preciso dar a Deus o que nos pertence (nossa vida, força e dinheiro), assim como, do
mesmo modo, o que é de Deus (as bênçãos, a paz, a felicidade e a proteção contra o Diabo) passa a
nos pertencer; dessa forma, o fiel se torna sócio de Deus na missão de salvar o mundo (Ricardo
Mariano, 2014).
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Nas falas de Carlos e Lourdes e, sobretudo, nos cultos, os elementos da vida (psíquica
e social) aparecem sempre subordinados a Deus; a igreja, como uma instituição suprema, ocupa
um lugar central e pivô na organização da vida. A mudança na trajetória de vida é atribuída a
Deus, assim como a esperança do futuro melhor. Por outro lado, os pontos negativos presentes
nas narrativas de cada fiel, com frequência, estão relacionados às forças malignas ou à
“cegueira espiritual”. A compreensão de que é Deus quem abre as portas para boas
oportunidades na vida e é quem pode afastar seus fiéis de situações nocivas encontra base no
segundo pilar que, segundo Ricardo Mariano (2014), sustenta a visão pentecostal: a teologia
do domínio11.
A mescla de aspectos sociais com espirituais, em que, muitas vezes, aqueles têm suas
raízes nestes, escamoteia a realidade opressora e sua natureza histórica e tende a substituir a
luta de classes pela luta entre forças do bem e do mal. São princípios que compreendem a
sucessão dos eventos cotidianos e históricos como resultado da ação de Deus e sob a resistência
às investidas do Diabo. Nesse processo espiritual de sucessão dos acontecimentos, Deus tem
um projeto para cada fiel. Além da ausência de crítica às injustiças sociais que vivenciam, nos
cultos, também não há referência a elementos de memória histórica – imprescindíveis à
formação crítica, em uma perspectiva baroniana – e a conquista da salvação eterna e da
glorificação na vida terrena prescindem de coletividade, são baseadas unicamente na relação
de Deus com o sujeito.

11

A Teologia do Domínio parte do pressuposto de que há uma luta constante pelo domínio da
humanidade de Deus e os anjos contra o Diabo e os demônios. O ser humano, consciente ou não, é
participante dessa guerra santa, engajado voluntariamente do lado divino ou permitindo ser cooptado
pelas forças malignas. Para pregadores e fiéis neopentecostais, tudo que se passa no plano terrestre
é resultado dessa batalha, desde acontecimentos cotidianos às questões sociais amplas, de modo que
as forças do mal se expressam na solidão, depressão, desemprego, brigas de casal, vícios, bem como
têm seus representantes na política, no esporte, nas artes, entre outros. Uma dualidade que se
alimenta mutuamente de sentidos contrários: de um lado, há libertação e prosperidade, do outro,
opressão, enfermidades e miséria. Nessa guerra, a vitória de Deus está assegurada, mas o Diabo está
presente, é inteligente, perigoso e ativo em sua ação, restando ao religioso manter-se prudente sobre
o terreno seguro de sua igreja e fortemente abraçado à liturgia neopentecostal (Mariano, 2014).
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Para Lourdes e Carlos, não há relação entre a igreja e o movimento social. Os relatos
são de que a igreja não se envolve com as questões da luta pela moradia. A igreja tem outro
papel e não estabelece relações com a dimensão política da ocupação. Como diz Carlos, a igreja
está ali para confortar o espiritual; a igreja e o movimento social são partidos diferentes. Para
Neuza, o não envolvimento com a ocupação é compreendido como falta de compromisso com
a luta pela moradia, afirmando que, em geral, os pastores e as pastoras querem apenas um
terreno para dar corpo aos seus projetos pessoais: a construção de suas igrejas.
Em geral, os poucos estudos que se debruçaram sobre ou tangenciaram essa questão
observaram que a presença das igrejas evangélicas nos movimentos sociais tem efeitos
significativos no processo de luta por direitos. Swatowiski e Barbosa (2019) pontuam que a
dimensão política da luta por moradia e a dimensão religiosa do pentecostalismo preservam
uma relação que varia entre estados de tensionamento, de imbricação e de justaposição
(mescla). Dessa forma, a cosmologia pentecostal contribui para a mediação de muitas das
situações vivenciadas no movimento de moradia, como a própria compreensão da ocupação
enquanto um momento de “provação” para algo melhor planejado por Deus. Assim como foi
observado nas falas de Carlos, Lourdes e Neuza, para as autoras, a igreja possui uma atuação
que não se confunde com a do movimento social, dispondo de uma dimensão paralela e
particular de engajamento e da participação que, por vezes, concorre com a participação direta
na luta por direitos.
Uma problemática sinalizada pela pesquisa de Swatowiski e Barbosa (2019) foi o papel
do pentecostalismo na mediação das relações entre ocupantes e coordenação. Por parte da base
militante evangélica, houve maior distanciamento e desconfiança em relação às lideranças não
evangélicas e, por outro lado, maior proximidade e abertura com a única liderança evangélica.
Esta não é uma problemática observada em nosso campo de pesquisa.
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Ferreira e Almeida (2016) entrevistaram doze mulheres evangélicas pentecostais de um
assentamento do MST com o objetivo de compreender como a identidade religiosa se
relacionava com a participação política no movimento social. A pesquisa conclui que, para
essas mulheres, não há uma percepção de divergência entre os papéis de militante e religiosa;
pelo contrário, ocorre uma síntese dessas dimensões para a construção de uma visão singular,
na qual a participação no movimento social é vista como continuação de propósitos religiosos.
Portanto, elas compreendiam que a conquista da terra estava relacionada ao cumprimento das
promessas de Deus, mas que tal propósito não se realizaria sem luta. A religião também
cumpria o papel de trazer esperança às militantes para superar os desafios e as adversidades na
luta pela terra. Elas tinham fé de que teriam êxito nesse processo, uma vez que esta seria a
vontade de Deus. Segundo Ferreira e Almeida (2016), o histórico de atuação do MST nas
questões de gênero produziu deslocamentos no discurso religioso adotado pelas participantes
e contribuiu para a construção de uma “nova mulher pentecostal”, que se caracteriza pela maior
crítica aos papéis tradicionais de gênero estimulados pela igreja sem deixar a crença e a religião
pentecostal.
Diante dos trabalhos apresentados e dos nossos achados, salientamos que a
denominação evangélica pentecostal não é homogênea, tendo em vista que as igrejas não
reportam suas ações a um órgão centralizador. Na realidade, é frequente a ruptura com uma
igreja em razão de críticas e conflitos, que podem ser mecanismos motivadores para a fundação
de novas organizações religiosas (Mariano, 2014). A plasticidade desse movimento religioso –
uma das características para compreendê-lo como diferente do antigo pentecostalismo e
acrescentar o prefixo neo – aprofunda a complexidade da questão levantada no título deste
subitem por, de um lado, abrir brechas para o surgimento de novas configurações psicossociais
e grupais, como as apontadas no último parágrafo, e, por outro, dificultar o contorno e a
compreensão da problemática em todas as suas sutilezas. De qualquer maneira, o
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pentecostalismo tem, em sua totalidade, princípios não emancipadores que podem se apresentar
singularmente em cada igreja, mas que, ainda assim, se mostram como desafios aos
movimentos sociais na formação crítica de seus membros.
Como sinaliza Martín-Baró (1990), para pensarmos a relação de um espaço coletivo
com as necessidades de uma classe social, é relevante refletir sobre os aspectos ideológicos que
dão base e atribuem sentido à ação dos sujeitos a partir da mediação de interesses sociais
específicos. Em nosso campo de pesquisa, como discutimos, observamos a mitificação da
realidade, de modo que ela é compreendida prioritariamente a partir de determinantes
espirituais. Os determinantes sociais não são descartados, mas secundarizados e subordinados
à cosmologia própria do pentecostalismo. Um exemplo que sintetiza essa reflexão foi quando
um pastor, referindo-se às possibilidades de mobilidade social, disse aos fiéis que a vida era
como uma roda-gigante: tem quem está em cima e quem está embaixo. Quem está embaixo,
uma hora, vai subir; já quem está em cima está sempre correndo o risco de cair. Além disso,
pediu que esperassem, pois Deus sabe os que eles estão passando e não os abandonará. Tais
compreensões ou os sentidos atribuídos à igreja e à realidade social revelam o compromisso
com um tipo de ideologia e funcionam como a mediação de interesses sociais que pouco
estimulam o desvelamento da estrutura social exploradora.
Apesar da compreensão da realidade como natural e não como produto histórico e a
resignação no que tange à ação pela luta por direitos discutida nos parágrafos anteriores, há
uma nova proposta de ação por parte dos sujeitos evangélicos que despertam questões quando
analisadas pela ótica do conceito de fatalismo de Martín-Baró (1987/2017b). Isto é, há uma
prática de apoio mútuo entre as pessoas evangélicas, como a de indicação a oportunidades de
trabalho, ao cuidado dos filhos, favores que, de fato, podem contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dessas pessoas, como aponta David Smilde (2012). Em nossos achados, esse
aspecto pôde ser observado nas falas de Carlos, quando este se referiu ao apoio na compra de
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bolos da moça da igreja e na contratação de um pedreiro, que também frequentava a mesma
congregação religiosa, para rebocar a casa. Ademais, entre as mudanças observadas no
movimento pentecostal das últimas décadas, está o sair das igrejas para disputar a condução da
sociedade, inclusive na política institucional, o que leva à eleição de candidatos evangélicos
(José Luis Guadalupe, 2018). Esta nova organização comunitária e política possui uma relação
complexa com a noção de resignação com o próprio destino ou de conformismo enquanto
característica da postura fatalista, como pontuado por Martín Baró (1987/2017b).
Se fatalismo significa um futuro trágico e inevitável que conflui com a compreensão
religiosa de submissão à vontade de Deus como virtude e de vida como provação para a
conquista da salvação eterna após a morte, o pentecostalismo inverte a situação. Utilizando-se
de uma elaboração ideológica própria, prega um destino evitável para seus fiéis e a glorificação
em vida como vontade de Deus para seus filhos, convidando-os a agir para que isso aconteça.
Sobre a diferença entre classes, Baró afirma: “enquanto as classes dominantes desenvolvem
alta ‘motivação de realização’ e alcançam ‘controle interno’ sobre os reforços, as classes
dominadas demonstram-se passivas, assumindo com fatalismo que o destino é decidido pelo
‘controle externo’” (1987/2017b, p. 192). Novamente, a religião parece trazer para suas
práticas elementos novos, oferecendo a seus seguidores um senso de capacidade e autoestima
com intuito de motivá-los a mudar de vida e ascender socialmente. No depoimento de Carlos,
essa reflexão aparece quando ele fala do projeto de profissionalização aliado à formação
religiosa dentro da ocupação, cujo horizonte motivacional foi sintetizado na seguinte frase:
“hoje eu tô num barraco, mas amanhã eu quero estar em um palácio”.
A leitura de Diana Lima (2007), de forma ampla, é que o pentecostalismo estimula e
permite ao sujeito fazer um reposicionamento da imagem que possui de si mesmo, de modo a
recusar a condição de oprimido, acolhendo a de alguém destinado à prosperidade. O
crescimento vertiginoso do pentecostalismo entre as camadas mais empobrecidas tem
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produzido efeitos no associativismo das periferias, de modo que as contradições tomam formas
que preservam semelhanças e diferenças em relação à postura fatalista observada por MartínBaró (1987/2017b). De um lado, a naturalização da realidade injusta persiste, e, de outro, a
submissão à ideia da vida trágica como destino é descartada. Os novos elementos forjados pela
religião imputam aos fiéis mudanças que não caminham no sentido de romper com o fatalismo
e, consequentemente, com a estrutura capitalista; em realidade, há uma atualização da
contradição que, em parte, foge à compreensão do conceito fatalista, sem que a ruptura ocorra
a partir dos meios que Baró havia apontado: i) recuperação da memória histórica, ii)
organização popular, e iii) prática de classe.
Por fim, propõe-se uma última provocação. As igrejas pentecostais, valendo-se da
Teologia da Prosperidade e da Teologia do Domínio, presentes nos relatos de Carlos e nos
cultos, ao motivarem os sujeitos à busca da conquista individual de prosperidade financeira e
de poder, estão desenvolvendo a ideia de que tais horizontes são também necessidades de
realização – é preciso alcançá-las. Dessa maneira, estimulam a constituição de desejos que
sirvam de motor para a ação evangélica. A pergunta, portanto, é: esses desejos e necessidades
correspondem aos desejos que o movimento social demanda de seus militantes, a fim de os
motivarem à ação coletiva por direitos? Em outras palavras, em que medida a luta por direitos
está assentada em aspectos motivacionais que se distanciam dos que são referenciados e
estimulados pelo pentecostalismo?
Estas perguntas e reflexões remetem ao sujeito neoliberal ou ao sujeito-empresa como
modo de subjetivação do século XXI, conceito proposto por Pierre Dardot e Christian Laval
(2019). Para estes autores, a racionalidade do nosso tempo, responsável por orientar as relações
sociais, produz uma subjetividade que definiu a noção de realização pessoal a partir da ideia
de ser bem-sucedido e forjou essa associação como a grande necessidade humana. Por isso,
todas as situações da vida, inclusive as religiosas, são mobilizadas com vistas a esse interesse.
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O discurso econômico busca penetrar todos os outros discursos sociais com o objetivo de
moldar uma subjetividade correspondente aos interesses neoliberais. Tais interesses são
caracterizados pela crença da superação ilimitada de si mesmo, pela qual tudo é possível, já
que as agruras da vida devem ser suportadas por uma condescendência maior cujo desfecho
beneficiará o próprio sujeito nos próximos passos do viver.
A discussão dos resultados neste subitem remete à reflexão de Dardot e Laval (2019),
pois os princípios do pentecostalismo parecem mais se aproximar da lógica do sujeito
neoliberal do que se distanciar. Esta observação já foi realizada por Mariano (2014),
evidenciando que a mudança no movimento pentecostal para o que tem sido denominado de
neopentecostalismo está em abandonar o antigo protestantismo – que criticava as questões
mundanas e boa parte dos discursos sociais que não estavam subordinados ao discurso religioso
– para fazer exatamente o contrário: reforçar, nos seus espaços, os discursos hegemônicos. Ao

invés de se opor ao mundo atual, afirma-o, e, assim, conquista poder dentro e fora do campo
religioso.
Trata-se de uma reflexão aberta que não pretende esgotar o assunto, tampouco afirmar
categoricamente os elementos de um processo ainda pouco discutido, mas busca ressaltar a
necessidade de observação dos desafios que os movimentos sociais enfrentam e enfrentarão,
bem como dos próximos episódios da história.

Engajamento e participação: dificuldades do coletivo-individual
Todos os depoimentos, em alguma medida, abordaram a falta de participação e
engajamento de parte dos membros da ocupação. Na perspectiva de Carlos, as pessoas da
ocupação são o ponto fraco do movimento social – ele faz referências a comportamentos que
julga imorais e à falta de compromisso com a luta por moradia. Neuza, em um sentido próximo,
afirma que parte dos ocupantes só pensa em forró e em bebidas. Ela acrescenta: “tudo delas

154

é… não é lutar! [...] eu faço assembleia… Eles não vêm, não entram no ritmo! Não entra, não
entra, não entra”. Esse conflito também aparece no relato de Dona Lourdes: “aquela pelega pra
pessoa fazer o barraco e morar dentro! Aí tinha que quase todo dia ficar falando pra pessoa:
‘faz e entra pra dentro, faz porque senão não ganha a luta!’ [...] Ela [Neuza] perguntava ‘Vocês
não vai querer? Senão eu vou passar pra outro!’ [...] Aí lá vinha confusão!”. Por fim, Matheus
diz: “o pessoal da ocupação não tá tendo união. Eu já vi brigas aqui, tipo, faz a reunião e não
vem todo mundo, às vezes reclama da liderança, mas quem não dá um passo adiante somos nós
próprios, moradores, que não organiza a ocupação”.
Trata-se de uma questão complexa. Todos os relatos são atravessados pela ideia de que
falta comprometimento de parte significativa dos militantes com a luta por direitos e com a
ocupação, de modo geral. A cobrança da liderança aos que não participam, por sua vez, gera
conflitos. É difícil analisar a problemática a fundo, pois entrevistamos apenas pessoas
participativas, presentes no cotidiano da ocupação.
Neuza, em um momento da entrevista, disse: “eles acham que entrou dentro da casa
deles, tá com o terreno aqui, a luta tá ganha. Hoje em dia, são muito acomodados”. Este relato
vai ao encontro do trecho narrado por Dona Lourdes. Observamos que as pessoas não
participativas, ao ocuparem um terreno na ocupação, cultivam a esperança de que podem, de
fato, obter sua propriedade ou confundem a “entrega” do terreno pela liderança como o próprio
momento de êxito final.
Dentre os elementos que compõem a base elucidativa da questão, certamente, se
encontra a moradia como objeto a ser conquistado por meio do consumo, conforme Milton
Santos (2014) havia apontado. Para este autor, o consumismo é o grande fundamentalismo do
nosso tempo e está aliado à urbanização capitalista, os quais, juntos, findam por dissipar
qualquer embrião de cidadania e de construção de uma cultura democrática. A impregnação
dessa lógica nas subjetividades implica associar o direito à moradia ao direito de ser
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proprietário de uma casa, assim como oblitera a visão de uma proposta que contorne a
problemática de modo mais amplo e preciso.
Possivelmente, a abstenção da participação no movimento social é efeito de uma
perspectiva de consumo em torno da moradia, que faz dissipar a necessidade de integrar a
articulação coletiva de luta por direitos. Isto é, o endosso à vivência de uma “cidadania”
baseada no poder de consumo, e não amparada em uma cultura democrática e de direitos
inalienáveis, culmina na secundarização da ação coletiva como caminho para melhorar as
condições de vida.
No mesmo sentido que o abordado por Milton Santos, o problema da baixa participação
e baixo engajamento podem estar relacionados à adoção da postura individualista em relação
ao mundo. Kathya Araujo e Danilo Martuccelli (2020) afirmam que o abandono estatal dos
bairros vulneráveis da América Latina também contribuiu para que os sujeitos, ao longo de
diversas décadas, entendessem que deveriam lidar individualmente com os imprevistos e
desafios que a realização da vida impõe. Por isso, para parte da população, a ação coletiva de
exercer pressão sobre o Estado em busca de mudanças sociais é considerada uma via preterida
ou secundária na resolução dos problemas.
Os argumentos de Milton Santos (2014) e de Araujo e Martuccelli (2020) apoiam a
observação que Martín Baró (1979) já havia realizado em seu doutorado, ao concluir que o
baixo nível de envolvimento em organizações sociais, por parte de salvadorenhos que sofriam
a precariedade de habitação, foi efeito de um processo sucessivo de exclusão de oportunidades
vivenciado ao longo da vida.
Os conflitos em torno do engajamento e da participação e a ausência de parte
significativa dos membros da ocupação no compromisso com a luta por direitos colocam
obstáculos na consolidação da organização interna do movimento social e da ocupação
enquanto sujeito coletivo. Em contrapartida, tal problemática também levanta a questão acerca
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de quais são as condições que a ocupação tem conseguido criar para fazer frente às resistências
de maior participação e engajamento e a presença de elementos psicossociais provenientes da
ideologia hegemônica nas subjetividades dos militantes, que será o assunto do nosso próximo
subitem.

Formação crítica em processo: desafios e contradições a serem superados
Como apresentado em diversas partes da dissertação, decidimos observar os processos
de formação crítica a partir das vivências nos espaços de convivência coletiva durante a
ocupação. Tendo em vista a discussão já apresentada sobre as igrejas evangélicas, atentaremos
para as rodas de capoeira e as assembleias neste subitem.
Para iniciar tal discussão, é necessário retomar a reflexão de Martín Baró (1987/2017a)
de que todo grupo é mediador de interesses sociais específicos de permanência ou de mudança
na estrutura social ou é uma articulação dialeticamente antagônica de ambas. Para Paulo Freire
(2019a), toda ação cultural é uma forma de ação sistematizada que incide sobre a estrutura
social com a intenção (consciente ou não) de permanência ou de mudança da lógica opressora
vigente. Preservando em si a perspectiva dialógica ou antidialógica, a ação cultural pode servir
ao fortalecimento do sistema de dominação ou contribuir para a libertação dos sujeitos. A
formação crítica, como o efeito da vivência de relações humanas em consonância com uma
ideologia emancipatória, com vistas a fazer frente aos modos de ser e de pensar cujo sistema
de significados adotado está (mais ou menos) impregnado pela ideologia dominante, torna
necessária a seguinte questão: os espaços coletivos da ocupação têm sido mediadores de quais
interesses sociais em suas dinâmicas de grupo, objetivos e enunciados? A partir dos interesses
sociais mobilizados nesses espaços, podemos considerar quais efeitos subjetivos para as
pessoas que os vivenciam ou vivenciaram?
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As rodas de capoeira, especificamente, ainda que não tenham a intenção de promover
uma formação crítica que objetive a luta por moradia, possibilitam vivências significativas em
termos de criticidade. O convite para participar das aulas feito por Matheus em uma assembleia,
nesse sentido, foi bastante simbólico, contando a origem da capoeira como uma dança
desenvolvida por pessoas negras escravizadas para se defenderem e abordando as heranças da
escravidão nos dias de hoje, disse: “quando a gente não tem uma casa para morar, a gente está
sendo escravizado”.
Para além dos elementos de memória histórica, imprescindíveis à formação crítica na
perspectiva de Baró, às vivências das rodas de capoeira são atribuídos sentidos relacionados a
amizades duradouras, como adjetiva Matheus, à convivência com as diferenças e à valorização
da igualdade. O depoente sinaliza que a capoeira é sempre praticada em duplas e em uma roda,
de modo que a companhia e a coletividade são constantemente necessárias. O senso de
cooperação e de pertencimento por parte das crianças e dos adolescentes se apresenta na
receptividade de quem chegou às rodas recentemente, na oportunidade de falar no começo ou
no final dos treinos, no lamento quando, por alguma razão, não há aula, na interação divertida,
entre outros elementos. Nessa perspectiva, Matheus relata: “eu sempre falo com meus alunos,
eu não quero só formar capoeirista, quero formar bom cidadão”. Assim, ele acredita que a
capoeira pode contribuir para a transmissão de diversos valores, destacando o respeito e a
humildade.
Experiências semelhantes de uso de brincadeiras populares, com o intuito de
desenvolver posturas e práticas de criticidade desde a infância, já foram registradas em outros
trabalhos. Em uma pesquisa-ação-participante, Ricardo Gorchacov e Raquel Guzzo (2002)
promoveram atividades comunitárias com crianças usando brincadeiras populares com vistas
a recuperar o espaço público e a inseri-las criticamente nas questões sociais que atravessavam
o bairro e suas vidas. Ao longo dos nove meses de atividades baseadas em momentos de
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cooperação e respeito, foi observada uma progressiva participação das crianças, no sentido de
se tornarem sujeitos ativos na organização daquele espaço, propondo atividades e
demonstrando interesse em conversar sobre assuntos que lhes afligiam. Tais assuntos iam desde
dificuldades encontradas na escola e na família até a violência presente no bairro e as
possibilidades de liberdade na rua. Ao fim das atividades, as crianças demonstraram maior
criatividade e espontaneidade durante as brincadeiras, assim como uma maior apropriação do
espaço público e da relação grupal com as demais crianças. Esse processo, além de fornecer às
crianças elementos essenciais à formação crítica e ao exercício da cidadania, colaborou para o
fortalecimento de um sentido comunitário no território.
Como o trabalho de Gorchacov e Guzzo (2002) mostra, as rodas de capoeira, pelos
elementos vivenciais que promovem, alinhadas a uma perspectiva de igualdade e coletividade,
possibilitam processos de subjetivação em oposição aos ensinamentos de uma ideologia
dominante. Fazem isso considerando o processo de desenvolvimento em que as crianças e os
adolescentes se encontram sem perder de vista o fato de que serão adultos em um curto período
de tempo e que terão responsabilidades como cidadãs e cidadãos.
A luta por direitos e a formação crítica de adultos que estão à frente do movimento
social remete ao segundo espaço de convivência coletiva: a assembleia. Como relatou Neuza
em seu depoimento, a assembleia tem o objetivo de organizar a ocupação, os mutirões, de
atentar para o regulamento do movimento social, discutindo os processos que a ocupação está
vivenciando. De modo geral, a assembleia serve para os militantes encontrarem e questionarem
coletivamente os determinantes sociais da violação de habitação, além de ajudar a construir
todas as condições necessárias para que a luta por moradia aconteça da melhor forma. Esse
objetivo, por sua vez, implica desenvolvimento subjetivo de crítica acerca dos processos de
exploração e violação de direitos e de formação dos recursos específicos que a luta por moradia
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demanda, como entender a função social da propriedade, os processos de quebra de ordens de
reintegração de posse, de pressão sobre o Estado, entre outros.
Em amplo sentido, trata-se de um processo que, para Paulo Freire (2019a), desemboca
em um trabalho educativo e participativo. O autor argumenta que “quanto mais as massas
populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação
transformadora, tanto mais se ‘inserem’ nela criticamente” (p. 54). Ou seja, é um processo
educativo que é também a vivência de uma comunidade avessa à noção de dominação oriunda
da ideologia hegemônica, cujo intuito é fazer frente aos elementos que forçam os sujeitos a
enxergarem a luta por direitos sob a ótica das fatalidades diversas. Considerando que
experiências de luta por direitos e construção de uma cultura avessa à dominação se realiza no
interior de uma realidade opressora hegemônica, a contradição vivenciada pelos sujeitos é
iminente, embora mais visível em alguns contextos do que em outros. Entre nossos depoentes,
Carlos guarda o desejo de adquirir o seu apartamento por meio do tradicional mecanismo de
compra e venda e enxerga a ocupação como uma passagem, um descanso do aluguel; Dona
Lourdes acredita que o terreno tem que ser conquistado, se for da vontade de Deus; Matheus
enxerga a ocupação como uma comunidade autônoma, cujo desenvolvimento implica pouca
cobrança do poder público e nenhum questionamento sobre os processos de exploração
capitalista.
Carlos, Dona Lourdes e Matheus também trouxeram visões críticas em seus
depoimentos no que concerne à luta por moradia e à ocupação, mas, ainda assim, vivenciam
determinado nível de contradição subjetiva, cada um/uma à sua maneira, evidentemente. Isto
é, a experiência de luta por direitos entra em contradição com as reificações próprias do contato
persistente com a ideologia dominante. Tais contradições se materializam como desafios a
serem superados dialeticamente pelo movimento social, junto aos seus membros, no sentido do
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desvelamento (Freire, 2019a) ou da decodificação (para Baró, 1997) de suas realidades, dos
determinantes sociais que constituem a situação de opressão em que se encontram.
Ademais, a busca por compor o movimento de moradia pode ser compreendida como
a primeira ação do sujeito para transformar a sua realidade, ainda que se trate de uma realidade
circundante, considerando a longa caminhada para dissipar os mecanismos de opressão. A
dialética entre a atividade e a consciência, entre a ação no e pelo movimento social e o saber
crítico acerca dos processos de desumanização oferece o eixo de condução para fazer oposição
aos efeitos psicossociais da ideologia dominante.
Trata-se de um processo que, na ocupação investigada, tem sua possibilidade de
concretização na assembleia, tomando o lugar como referência de organização coletiva, de
ações coordenadas de natureza pedagógica, com vistas à luta por direitos e à participação e
diálogo como ferramentas de trabalho. Entretanto, observamos no relato de Neuza a assembleia
como um momento de conflitos significativos, além de estar restrita a uma função organizativa,
prescindindo de processos pedagógicos que contribuam para a formação crítica da militância
presente na ocupação.
Como dito, os conflitos vivenciados acerca dos processos de engajamento e
participação impõem dificuldades à consolidação da ocupação enquanto um sujeito coletivo
que preserva um projeto comum, a despeito das divergências internas. Tais conflitos e
divergências são preocupantes na medida que não contribuem para fortalecimento da
organização coletiva do movimento social e por resultarem em brigas e desavenças pessoais,
como apontado por Dona Lourdes e Neuza. Ainda que os conflitos sejam parte da coletividade,
a superação dessas questões, em geral, não tem acontecido de maneira a aprimorar a
organização interna, freando o processo da luta por moradia em um estágio inicial: de ocupação
dos terrenos e presença da militância no cotidiano do movimento social.
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Os processos educativos, indicados por Martín-Baró e Paulo Freire como fundamentais
à formação crítica para o conhecimento da realidade opressora e para a luta por direitos, se
caracterizam pela participação comunitária, o que aponta a necessidade de condução dos
conflitos de participação e engajamento de outra maneira, como parte de um longo processo de
fortalecimento da luta por direitos.
Apesar de haver algumas iniciativas, as assembleias ainda apresentam poucas
iniciativas de processos educativos de formação crítica, dedicando maior atenção à ocupação
dos terrenos e à presença dos militantes no cotidiano. Dona Lourdes, por exemplo, trouxe o
relato de iniciativas nesse âmbito, como a peça de teatro realizada na ocupação sobre a analogia
da história dos três porquinhos com a luta por moradia e as manifestações de que participou.
Os efeitos desses momentos podem ser interessantes do ponto de vista dos questionamentos de
quem os vivencia, mas não compõem um processo estruturado com uma organização
programática em que as indagações de cada situação podem ser elucidadas subsequentemente,
a partir de uma série de encontros sistematizados. Ou seja, seria interessante a vivência de
encontros cujo objetivo fosse estabelecer contato com materiais e situações que favorecessem
olhar para a luta por moradia mediante diferentes ângulos. Com isso, se buscaria compreender
integralmente os elementos que envolvem tal luta, possibilitando o desenvolvimento de uma
práxis a partir do conhecimento das dificuldades e da visualização de horizontes, o que também
auxiliaria na construção paulatina e coletiva de um projeto comum à ocupação.
Nesse sentido, é relevante atentar para as experiências semelhantes. Leandro Rosa e
Ana Paula da Silva (2015) investigaram as mudanças subjetivas vivenciadas por uma mulher
em seu processo de envolvimento com o MST. Foi um processo marcado por momentos de
formação e estudo, de vinculação afetiva com demais militantes, de partilha de dificuldades e
esperanças cotidianas e de participação nas atividades programáticas do movimento em geral.
O contato com a luta por direitos proporcionou à participante a ressignificação da política e
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uma descoberta de suas necessidades como cidadã, repercutindo também na configuração das
relações de gênero com o marido no ambiente doméstico. A transformação dos sentidos sobre
si mesma e sobre o mundo, com a perspectiva de modificá-lo, numa práxis em que essas duas
dimensões se interpenetram pôde ser observada na visão sobre o movimento, que de
“criminosos-temidos” passou a ser “família-querida”. Notou-se essa mudança também no
aprofundamento crescente na luta por direitos, já que, a princípio, houve uma resistência da
participante à ideia de compor o MST, mas, posteriormente, tornou-se liderança do setor de
educação do assentamento.
Kimi Tomizaki, Hamilton Carvalho-Silva e Maria Gilvania Silva (2016) argumentam
que a participação em movimentos sociais possibilita a experiência de novas relações sociais,
de modo que o indivíduo precisa reorganizar os seus princípios, operando uma negociação
entre aqueles adquiridos na sua trajetória e aqueles defendidos pelo movimento. Os valores, as
condutas, as percepções e as preferências políticas persistem por um tempo, mas são
ressignificados ao longo da trajetória militante, desdobrando-se na luta e no amor à luta por
direitos.
As pesquisas de Rosa e Silva (2014) e de Tomizaki et al. (2016) evidenciam a
complexidade do processo aqui discutido. A princípio, é evidente a necessidade da realização
de uma leitura acurada acerca da formação crítica da militância ao ingressar no movimento
social, a fim de compreender, em linhas gerais, o ponto de onde se parte. Também se apreende
que a mudança subjetiva desejada em direção à criticidade envolve uma multiplicidade de
momentos: estudos, vinculação afetiva, participação e prática no e pelo movimento social. A
formação crítica relatada nas pesquisas supracitadas ocorreu de forma processual e com a
superação de obstáculos subjetivos referentes às vivências anteriores ao ingresso no movimento
social.
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A partir das contribuições dos estudos mencionados e da discussão dos nossos achados,
observamos que a visão ingênua da realidade e as posturas fatalistas estão presentes nos relatos
de nossos depoentes de forma bastante significativa. Por ora, não houve uma mudança
considerável na visão de mundo; os sentidos atribuídos aos espaços de convivência coletiva
não revelaram uma subjetividade que se contrapõe às diversas expressões da ideologia
dominante. Em linhas gerais, os depoentes não mencionaram a responsabilidade do Estado na
violação do direito à moradia, tampouco dos determinantes econômicos e políticos da realidade
opressora.
Uma possível exceção é a capoeira, que desenvolve cooperação e respeito junto a
crianças e adolescentes, em contraste ao individualismo e à competição das orientações
hegemônicas, bem como não perde de vista as raízes da capoeira e, em um subtexto das
atividades, da compreensão da cultura de origem africana como subalternizada no Brasil.
A assembleia, por um lado, sinaliza o começo de um processo de aprendizagem e
autogestão, por outro, ainda carece de sistematização e de ampliação para propiciar maiores
momentos de reflexão e discussão acerca dos determinantes da violação do direito à moradia e
para aprimorar a organização popular. Há a necessidade de desenvolver estratégias e táticas de
ação que produzam efeitos no desenvolvimento do papel social de militante nos membros, de
modo que essa atividade deixe de ser uma ocasionalidade de quem precisou buscar a luta por
moradia por necessidade e passe a integrar, de fato, as subjetividades dos sujeitos. O
desenvolvimento das estratégias e táticas passam pela formação crítica e pela experiência
prática na luta e na dialética da práxis entre consciência e atividade, reflexão e ação,
pensamento e linguagem (linguagem como ação humana), aprimorando tanto a luta coletiva
quanto a visão crítica dos sujeitos.
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Por enquanto, persiste a dificuldade de passar da vivência concreta para o concreto
pensado – para usar os termos próprios do materialismo dialético –, algo próximo ao que Paulo
Freire (2019b) observou em outros sujeitos latino-americanos:
Uma das formas de consciência dominada, nestas
sociedades dependentes, se caracteriza por sua quase
“aderência” à realidade objetiva ou sua quase
“imersão” na realidade. [...] a consciência dominada
não toma suficiente distância da realidade a fim de
objetivá-la e conhecê-la criticamente. [...] Em sua
quase imersão na realidade, esta modalidade de
consciência não consegue captar muitos dos desafios
do contexto ou os percebe distorcidamente (p. 119).

A despeito de tais obstáculos, é importante ressaltar que a ocupação investigada possui
cerca de três anos de existência. É, pois, um processo nascente que ainda enfrenta inúmeros
desafios em torno de sua consolidação coletiva. A formação crítica, como pudemos observar
no depoimento de Neuza, é algo processual que se estende no tempo e no espaço, demandando
a superação de contradições cujos resultados não se apresentam de maneira imediata.
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CAPÍTULO 7

Considerações finais

O estudo de caso de uma ocupação de movimento social de luta por moradia abordado
nesse texto e as reflexões acerca dos desafios que envolvem a formação crítica dos militantes
despertaram inúmeras reflexões. Sabemos que as possibilidades de crítica estão relacionadas
às condições históricas e perfazem a dialética entre sujeito e sociedade.
A emergência dos movimentos de moradia, na década de 1980, foi bastante ilustrativa
nesse sentido: organização popular em diversas frentes, processo de redemocratização e
incentivo à vida pública como necessidade para a cidadania. A sociedade brasileira estava em
mudança e, em alguma medida, era mais receptiva aos movimentos sociais que buscavam
produzir ranhuras na cultura, visando à construção de um país mais justo. Eram tempos em que
os movimentos de moradia contavam com o apoio de diversas instituições, havendo a presença
de assessoria técnica para a construção dos mutirões autogestionários, por exemplo.
Atualmente, o caldo cultural preponderante parece constituir um cenário social
desfavorável para as lutas por direitos. A ideologia dominante, em face do neoliberalismo
reinante, produz sutilezas que aprofundam o individualismo e a perspectiva de consumo e é
viabilizada deliberadamente por discursos religiosos e midiáticos. A incessante transformação
da realização da vida em mercadoria e, em contrapartida, o sucateamento e a destruição das
políticas públicas em um processo de primazia do privado sobre o público possivelmente
contribuíram para que o Estado aparecesse cada vez menos como responsável pela garantia de
direitos.
As situações de maior pressão do movimento social sobre o direito à moradia foram
sempre mediadas pela polícia militar [“o desafio maior”, nas palavras da liderança], tendo em
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vista a presença dessa instituição nos momentos em que as/os militantes foram à defensoria
pública e às manifestações e passeatas públicas e no cotidiano da ocupação, nos enfrentamentos
em torno das ordens de reintegração de posse. Sob essa ótica, o fato de ser uma ocupação
localizada na periferia da cidade também possui repercussões na luta por direitos. Como partes
de um mesmo projeto, a forte criminalização dos movimentos sociais e o aumento anual (há
décadas) do genocídio da população negra desafiam ainda mais as lutas periféricas, pois quais
são as possibilidades de enfrentamento com a polícia nesses territórios quando a memória da
violência e da morte é pungente? Surpreendentemente, a despeito da realidade ameaçadora, os
registros existentes de tais enfrentamentos são de coragem e vigorosidade.
Esses são alguns dos determinantes sociais que compõem o momento histórico em que
essa pesquisa foi realizada e que interferem, em maior ou menor medida, na realidade dos
movimentos sociais em relação às estratégias e táticas de luta coletiva e às possibilidades de
formação crítica das militâncias. Isto é, tais características da totalidade histórica atual se
organizam na ocupação investigada de modo singular, como pudemos discutir, a partir também
dos recursos desenvolvidos pelo coletivo até o momento para se contrapor a elas.
Os obstáculos atingem as possibilidades de realização da vida de modo geral, da
coletividade da ocupação à individualidade de cada sujeito. Nossos depoentes seguem lutando
no campo de batalhas que é a própria vida em uma realidade desumanizadora.
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APÊNDICE A
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO

História de vida e formação política anterior
Pergunta norteadora: Você poderia me contar um pouco da sua história de vida?
Onde você nasceu? Como era sua vida nesse lugar (hábitos, compromissos como escola e
trabalho)? Morava com quem? Como era a sua relação com essas pessoas? Sobre o que
geralmente conversavam? Como era a sua relação com o bairro? Conte-me uma história deste
tempo. Vocês pagavam aluguel? Você mudou de casa em algum momento (se sim, investigar
as motivações e os pontos sinalizados nas perguntas anteriores)? Você trabalha com o que?
Você trabalhou com o que ao longo da vida? Você teve outros contatos com luta por moradia
ou por outros direitos, ocupações, movimentos sociais?
A entrada no movimento social
Pergunta norteadora: Gostaria que você me contasse como foi seu primeiro contato com o
movimento.
Como soube da existência do movimento? Quem foi a primeira pessoa do movimento com que
você conversou? Sobre o que conversaram? Por que você decidiu entrar para o movimento?
Você poderia me contar como foi a primeira ação do movimento que você participou? Como
foi a primeira ocupação (o planejamento da ação, o cotidiano)? Quando você lembra dos
primeiros meses no movimento, quais são os sentimentos e pensamentos?
O desenvolvimento do processo de formação política e participação política
Pergunta norteadora: Como você enxerga a sua participação hoje no movimento?
Como você enxerga a si mesmo(a) desde quando entrou no movimento (O que mudou)? Desde
o que você entrou no movimento quais foram as ações você participou? Quais delas mais te
marcaram (Por que? Qual é o sentimento em relação a elas?)? Quais foram os espaços/
momentos em que você mais aprendeu sobre o movimento, sobre os seus direitos? Quais destes
espaços você participa hoje? Como é o seu cotidiano hoje no movimento? Quais são os pontos
positivos e negativos de participar do movimento? O que você mais gosta e o que você menos
gosta de fazer no movimento (O que você sente nestes momentos?)? O que você compreende
como formação política? Poderia me contar uma história de um momento que te marcou?
Expectativas futuras sobre a formação e participação política e o movimento social
Pergunta norteadora: Gostaria que você me contasse sobre as expectativas tem em relação ao
movimento.
Quais são seus planos no movimento (se a moradia sair, se a moradia não sair)? Existe alguma
ação ou setor do movimento que você gostaria de participar com mais frequência ou com maior
engajamento (Se sim, por quê?)? O que você gostaria de aprender no movimento que ainda
não aprendeu? Como você imagina se imagina daqui a 10 anos? Como você imagina o
movimento social daqui a 10 anos?

179

APÊNDICE B
Roteiro de perguntas - Liderança
1. Você poderia me contar um pouco sobre a história da ocupação?
a. Quando você soube deste terreno?
b. O que foi este terreno antigamente
c. Como esta ocupação se articula com a FLM?
d. Quais são as dimensões do terreno?
e. Quantas famílias estão aqui?
f. As famílias, antes de chegar à ocupação, viviam quais condições de habitação?
2. Como foi/é a vivência da pandemia aqui na ocupação?
3. Quais são os maiores desafios que você como liderança encontra aqui?
a. Quais são os maiores desafios que a ocupação vivencia em seu processo de
luta?
b. Como você acha que as pessoas vivenciam o papel de ser militantes quando
nunca tiveram contato com movimento social antes?
4. Como você enxerga a participação das pessoas? Como você enxerga o engajamento
na luta por moradia?
5. Como você enxerga a formação política das pessoas aqui na ocupação?
a. Você acredita que há uma transformação da visão política das pessoas em
decorrência da participação no movimento social?
b. Quais as situações dentro da ocupação poderiam propiciar isso?
c. Pensamento crítico
d. Crítica ao Estado
e. Reconhecimento da estrutura de dominação
6. Como você enxerga a presença das igrejas na ocupação?
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APÊNDICE C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Universidade de São Paulo
Instituto de Psicologia
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado “Formação
política em um movimento de luta por moradia da cidade de São Paulo: sentidos e significados
atribuídos pelos militantes”, cujo objetivo é investigar os sentidos e significados atribuídos aos
momentos e espaços de formação política em um movimento de luta por moradia da cidade de
São Paulo.
Ao aceitar participar da pesquisa você irá conceder entrevistas que serão audiogravadas
e terão, de forma geral, perguntas sobre sua história de vida e sobre sua participação no
movimento de moradia. A gravação realizada em áudio será transcrita e analisada, de modo
que o material produzido possa ser utilizado exclusivamente para produção de textos
acadêmicos. Você tem direito de obter toda a informação que julgar necessária sobre a
pesquisa, assim como pode desistir de participar da mesma a qualquer momento. Caso você se
sinta desconfortável em relação a alguma pergunta ou sinta que sua saúde e integridade física
e moral esteja sob risco por expor alguma informação sobre a sua vida, você poderá se recusar
a responde-la. Nesse sentido, também garanto o sigilo das informações fornecidas e a
preservação de sua identidade, de modo que sua entrevista será identificada por um nome
fictício.
A participação é voluntária, você não receberá qualquer valor em dinheiro por ela. Caso
a participação na pesquisa implique algum custo para você, garanto o ressarcimento do valor
despendido. Diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa, também asseguro uma
indenização.
Este termo de consentimento livre e esclarecido é feito em duas vias, sendo que uma
delas ficará comigo e outra com você.

_______________________________, ______ de ___________________ de _______

_________________________________________________
Assinatura do(a) voluntário(a)

_________________________________________________
Assinatura do pesquisador
Pesquisador: Raul Gomes de Almeida
Contato: raulgomes@outlook.com.br (11) 96456-1377
Orientador: Bernardo Parodi Svartaman
Contato: bernardo@usp.br
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho - Instituto de Psicologia – USP
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Cidade Universitária, São Paulo, SP
181

Anexos

182

