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RESUMO 

O presente trabalho analisa a base social e a atuação de um movimento sem-teto, o 

Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), em seus núcleos de ocupação e 

núcleos que se tornaram conjuntos habitacionais, localizados nas cidades do Recife e Jaboatão 

dos Guararapes. Através do acompanhamento sistemático das ações do movimento junto ao 

Estado e, em especial às famílias, pretendemos reacender o debate nas Ciências Humanas em 

torno das classes sociais, analisando, sobretudo, o aspecto social das famílias, num período de 

mudanças profundas no campo do trabalho, com a emergência da era Pós-Fordista, onde a 

cidade torna-se o lócus privilegiado da produção e reprodução da força de trabalho, amparado 

pelo poder público local em consonância com o capital rentista, especulativo e latifundiário. A 

conjuntura interna (nos últimos anos) do aumento do consumo e da renda tem provocado a 

discussão, sobre a ascensão de uma “nova classe média”, ao mesmo tempo em que várias 

críticas são tecidas em torno da ascensão desta classe quando se leva em consideração o 

aspecto econômico, ou ainda, quando a classifica, utilizando o substrato único da posição no 

sistema produtivo. Diante deste debate e das mudanças provocadas no campo do trabalho e da 

economia, colocamos em evidência neste estudo, a possibilidade de conhecer estes “novos” 

sujeitos coletivos precarizados, analisando não apenas o aspecto objetivo (renda, escolaridade, 

ocupação), mas em confluência a outros mecanismos de análise: o estilo de vida, a forma de 

socialização que singulariza a classe, os mecanismos de uso do espaço pelos indivíduos e a 

dimensão subjetiva (emoção, ideias, crenças, paixões). Nesta amplitude de critérios e dos 

mecanismos de atuação do MLB na intermediação junto ao Estado, é fundante imaginar numa 

ação classista do movimento juntamente com as famílias num espaço urbano cada dia mais 

desigual. Para isso, este trabalho traçou o perfil das famílias e do movimento que as 

“organizam”, por meio do levantamento de campo e tratamento dos dados quantitativos e 

qualitativos, analisando a base social deste agrupamento que aqui denominamos de 

Mobilizadores Precários, exprimindo estratégias de transformação socioespacial, além de 

tematizarmos os seus respectivos limites e perspectivas.  

Palavras-chave: Habitação. Sem-teto. Capitalismo. Mobilizadores Precários. 
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ABSTRACT 
 

 The present work analyzes the social base and the action of a homeless movement, the 

Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), in its core of occupation and core 

that became residential groups, located in the cities of Recife and Jaboatão dos Guararapes. 

Through the systematic monitoring of the actions of the movement with the State and 

especially families, we intend to rekindle the debate in the Human Sciences around social 

classes, analyzing, above all, the social aspect of families, in a period of profound changes in 

the field of work , With the emergence of the Post-Fordist age, where the city becomes the 

privileged locus of production and reproduction of the labor force, supported by the local 

public power in line with the rentier, speculative and landowner capital. The internal (in 

recent years) of the increase in consumption and income has provoked a discussion about the 

rise of a "new middle class", at the same time that several critics are woven around the rise of 

this class when Considering the economic aspect, or even when classifying it, using the 

unique substrate of the position in the productive system. Faced with this debate and the 

changes brought about in the field of work and economics, we highlight the possibility of 

knowing these "new" precarious collective subjects, analyzing not only the objective aspect 

(income, schooling, occupation), but also at confluence to other mechanisms of analysis: the 

way of life, the form of socialization that distinguishes the class, the mechanisms of the use of 

space by individuals and the subjective dimension (emotion, ideas, beliefs, passions). In this 

range of criteria and the mechanisms of action of the MLB in the intermediation with the 

State, it is fundamental to imagine in a class action of the movement together with the 

families in an urban space each day more unequal. For this purpose, this work traced the 

profile of the families and the movement that "organize" them, by means of the field survey 

and the treatment of quantitative and qualitative data, analyzing the social base of this 

grouping that we call here the Precarious Mobilizers, expressing strategies of socio-spatial 

transformation, in addition to thematizing their respective limits and perspectives. 

 

 Keywords: Housing. Homeless. Capitalism. Precarious Mobilizers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A acumulação flexível lançou bases concretas para a redefinição estrutural do 

capitalismo e da exploração cada dia mais intensiva em diversos países, provocando 

mudanças substanciais em setores que o mercado visualiza como campo fértil para o acúmulo 

de capitais e para a extração da mais-valia. A potencialização da acumulação é resultado de 

vários fatores, tais como: a ascensão do mercado em detrimento do papel das instâncias 

governamentais, a privatização de empresas estratégicas públicas, a minimização da ação do 

Estado na garantia dos direitos básicos e na prestação de serviços essenciais, o 

aprofundamento de um sistema financeiro global altamente organizado, a dispersão 

geográfica das grandes corporações e a redefinição nas relações do trabalho. Logo, todos 

esses mecanismos vieram a aprofundar as desigualdades socioespaciais, materializando assim, 

espaços cada dia mais desiguais na paisagem, isto é, de um lado, locais permeados pela 

pobreza, favelização, violência e precarização e, de outro, locais opulentos, dotados de 

serviços e segurança, onde o capital demonstra seu poder e sua influência. Sinteticamente 

houve, portanto, em diversos países e, em especial nos países subdesenvolvidos, uma 

reestruturação do capitalismo, ampliada pela proliferação do neoliberalismo a partir da década 

de 1990 e, consequentemente o aumento das desigualdades. 

 Com a reorganização produtiva, o mundo do trabalho foi altamente impactado 

também, com a complexificação das relações de produção, a automação dos meios 

produtivos, a perda de direitos historicamente constituídos e a precarização da classe 

trabalhadora, tornando os indivíduos dessa classe, sistematicamente, desempregados, 

subcontratados, terceirizados ou simplesmente, trabalhadores informais. Por outro lado, os 

que se inserem no campo de trabalho formal, não têm garantidos seus potenciais direitos, pois 

vivem permanentemente a aflição do desemprego ou a gradual flexibilização das leis e 

direitos conquistados.  

 Neste sentido, a dimensão explicativa que associava unicamente a condição de classe 

ao trabalhador inserido na fábrica, na indústria ou num sistema produtivo congênere não 

consegue caracterizar esta classe de trabalhadores que ascendem com esta mesma 

reestruturação produtiva, ao mesmo tempo, a construção conceitual à dimensão da renda, 

termina trazendo imprecisões claras sobre a real configuração desses sujeitos. Paralelamente, 

deve-se questionar ainda, as teses que promulgavam o fim das classes sociais e, 

consequentemente de suas lutas, especialmente, quando teóricos justificavam como fator 

determinante, o aumento do setor terciário e o aparecimento de outros estratos sociais. 
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Fundamentalmente, o que houve, nas últimas décadas, foi o surgimento de novos 

trabalhadores, causado pelo sócio-metabolismo do capital, cujo sistema utilizam-se dos 

mecanismos mais modernos para a extração da mais-valia, incorporando os setores mais 

diversificados do trabalho e da mão-de-obra, desta forma, os conflitos são ainda mais 

hegemônicos e antagônicos, com lutas cada dia mais insurgentes.  

 A junção da reestruturação produtiva do capital, da reorganização do mundo do 

trabalho e do desenvolvimentismo urbano, têm provocado uma série de insurgências de 

caráter individual e coletivista nas cidades, incorporando desde diaristas e subempregados até 

prestadores de serviços e estudantes que, historicamente, a esquerda não tinha se debruçado 

em analisar, como sintetizou David Harvey (2014). Talvez estas insurgências nas mais 

diversas cidades do mundo, tenham motivado o autor a escrever o importante livro: "Cidades 

Rebeldes: Do direito à cidade à Revolução Urbana (2012)", reconhecendo portanto, as áreas 

urbanas como pontos flamejantes da luta de classes e o lócus da luta anticapitalista, ao passo 

que estas mesmas áreas precisam de um olhar especial. Ao mesmo tempo, Maricato (2015, p. 

21) parece concordar com Harvey quando afirma que: “Os confrontos não se dão apenas no 

chão da fábrica, como pretendia a herança histórica do movimento operário”.  

 No Brasil, especialmente nos últimos anos, as políticas de erradicação da pobreza, de 

aumento do emprego, de ampliação de programas de transferência de renda, de inclusão social 

e melhoria da renda da classe trabalhadora provocaram mudanças na composição da 

sociedade e fez ressoar o debate em torno do aumento da classe média no país (especialmente 

a chamada "Classe C"), defendido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e, por alguns cientistas sociais, que 

supervalorizaram o fator renda como elemento explicativo para o crescimento desta classe e 

sua consequente caracterização. Concordamos, por exemplo, com Braga (2015, p. 82) ao 

afirmar que: "As classes sociais são relações sociais multidimensionais e historicamente 

construídas, qualquer determinação unilateral trará mais desentendimentos que 

esclarecimentos".   

 Desta maneira, terminam minimizando outros fatores importantes, como a negação da 

cidadania plena que ainda persiste para estes estratos sociais e o elemento da sociabilidade 

(forma própria de existência do ser humano), ou seja, como vivem essas pessoas, o que 

pensam, como agem e quais suas perspectivas? Não negaremos, portanto, que fomos 

provocados pelas inquietações e escritos do professor Jessé Souza (2009; 2012; 2014) acerca 

das contradições e das más interpretações do conceito de classes sociais no Brasil, nos quais 
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ele define que houve, portanto, o surgimento de uma nova classe de trabalhadores1 e não a 

ascensão de uma “nova classe média”. No fundo, o que há efetivamente de novo, é a 

percepção que se dá acerca da estrutura organizacional e produtiva dos trabalhadores 

atualmente, resguardando todavia, a devida proporção ao objeto e objetivos desta Tese.   

 Porém, convém esclarecer, que este trabalho se propõe a analisar as consequências da 

reestruturação produtiva e a reorganização do mundo do trabalho a partir da caracterização e 

dos elementos constitutivos, que incorporam os membros (famílias) de um movimento social 

sem-teto, atuante na Região Metropolitana do Recife, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas 

e Favelas (MLB). Cuja abrangência é nacional e que age em articulação com os órgãos 

públicos para a inserção das políticas habitacionais. Assim, tentamos descrever como estes 

"novos sujeitos sociais urbanos" se apresentam diante desta realidade supracitada e como a 

condição de classes insurge nestas famílias que nos propusemos em tecer comentários.  

 Para isso, nos detivemos a superar a análise unidimensional, que supervaloriza apenas 

um critério, como a renda, por exemplo, para trabalhar com a análise multidimensional, 

levando em consideração não só o caráter objetivo (quantitativo) como escolaridade, renda e 

ocupação, como também o caráter subjetivo (qualitativo), ou seja, sentimentos, emoção e 

consciência das famílias. A princípio soa como pretensiosa a análise do caráter subjetivo, por 

ser um elemento abstrato e teleológico. Nas palavras de Milton Santos: elementos que 

incorporam o campo da Psicosfera. Termo utilizado pelo autor para descrever o reino das 

ideias, crenças e paixões, em contraposição à Tecnosfera, ou seja, o mundo das técnicas e dos 

objetos.  

 Entretanto, entendemos que todo ser humano além de corpóreo, real e objetivo, 

incorpora elementos importantes da imaterialidade que, por conseguinte, é inerente à 

característica ontológica do ser. Se estes aspectos não fossem importantes, talvez conceitos 

sequer surgissem como ideologia e consciência no campo marxista, mesmo que os críticos 

minimizem estes aspectos nas obras de Marx (não necessariamente foi seu objeto de estudo) e 

foquem especialmente na materialidade ou objetividade da análise da sociedade em suas 

obras.   

 Compreender a base social das famílias do MLB, em núcleos do movimento com certa 

organicidade e consolidação de objetivos, nas cidades de Recife e Jaboatão dos Guararapes, 

nos credenciou a sistematizar suas principais características, os definindo, portanto, como 

                                                           
1 Há críticas quanto ao surgimento de uma "nova" classe trabalhadora brasileira, levando em consideração as 

mudanças paradigmáticas no campo político, econômico e social no país. Afinal, o trabalho precário, degradante, 

flexível, com ausência de direitos e extenuante sempre fez parte do próprio desenvolvimento territorial e 

econômico do país, obviamente com a incorporação de elementos específicos da época.    
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Mobilizadores Precários, isto é, Mobilizadores pelo caráter organizativo promovido pelo 

movimento em questão, pela construção da consciência/identidade de classe e a noção de 

pertencimento coletivo e, Precários, pela inserção dos membros num contexto de acumulação 

flexível, reestruturação produtiva do capitalismo periférico e, fundamentalmente, pela 

contradição que estão submetidos no mundo do trabalho cotidianamente e pela negação 

permanente dos elementos que garantem a cidadania plena.  

 Paralelamente, a análise se baseou na compreensão e inserção deste sujeito coletivo na 

cidade contemporânea e contraditória, ou seja, enquanto que os "sofistas pós-modernos" se 

esforçam na proliferação do discurso desenvolvimentista e estratégico de administração das 

cidades (termos eufemísticos para camuflar a privatização do espaço público e a instauração 

do urbano como mercadoria, por exemplo). Do outro, surgem mobilizações sociais que 

questionam este mesmo caráter excludente das cidades brasileiras e a necessidade de lutar 

pela democratização e o "direito à cidade", utilizando as palavras de Henri Lefebvre.  

Portanto, se são notórias conquistas sociais importantes nos últimos anos - 

especialmente no que se refere às políticas habitacionais e no "empoderamento" dos 

movimentos sociais sem-teto -, estes mesmos movimentos precisam permanentemente 

redefinir suas ações, práticas e estratégias, afinal, o capitalismo não cria políticas efetivas de 

independência, mas sim de minimização do sofrimento para as famílias, ao mesmo tempo, 

políticas do Estado de incentivo à iniciativa privada nos projetos de infraestrutura e habitação 

promoveram a elevação do preço da terra e dos imóveis. Atrelado a isto, debates históricos 

como a Reforma Urbana e a questão fundiária, foram deixados em segundo plano pelos 

movimentos sociais, beneficiados pelas políticas públicas mais democráticas (MARICATO, 

2015).  

No fundo, houve um refluxo dos movimentos sociais, com a chegada ao poder de 

lideranças históricas comprometidas com as causas sociais, ou seja, o projeto político tornou-

se projeto de poder. Nestas circunstâncias, é preciso ir além das aparências e reorganizar os 

setores progressistas para exigir mudanças verdadeiramente radicais, em meio ao crescimento 

de uma ala social a cada dia mais conservadora e reacionária e de fragmentação/cooptação de 

militantes e lideranças. É nítida a afirmação de José Paulo Netto (2015), quando sintetiza que: 

"A luta de classes nunca tirou férias neste país". 

Conquistou-se alguns canais, mesmo que limitados mas importantes, todavia, a 

conjuntura exige reflexão, debates e a consequente reorganização das lutas populares, e, 

assim, para ilustrar este momento, tomo emprestado a célebre frase que nomeou o livro de 

Lênin (2010): "Que fazer?". Pois se as circunstâncias históricas exigiram que o autor 
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refletisse, sobre os problemas práticos do movimento revolucionário na Rússia pré-revolução 

socialista, hoje em dia, a dimensão conjuntural exige novas e profundas reflexões dos 

movimentos progressistas, no que se refere a práxis e sua organização (guardando obviamente 

sua respectiva escala).    

 Analisando a base social do MLB, nos propusemos a debater ainda os limites e 

perspectivas do movimento na conquista efetiva da habitação popular, levando em 

consideração seu caráter organizativo, seus mecanismos de atuação cotidiana entre os 

membros, sua ação direta e seu diálogo com o Estado, uma vez que, as políticas públicas 

habitacionais que democratizaram a participação dos movimentos, ainda se colocam como 

insuficientes e altamente dependentes de um processo de negociação e intermediação dos 

movimentos junto às instâncias governamentais, para a efetiva conquista. Neste contexto, a 

idéia é caracterizar e descrever ainda, os aspectos que norteiam estes sujeitos urbanos: a 

importância dos mesmos para a construção de espaços solidários e democráticos, colocando 

em questionamento a função rentista da terra urbana e os desafios que estão postos para a 

conquista de uma sociedade verdadeiramente democrática e justa para todos. 
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2 MARCO REFERENCIAL DA PESQUISA 

 

 O objetivo deste capítulo é descrever sistematicamente os mecanismos utilizados para 

a construção da Tese, de modo que o tema o os objetivos da pesquisa pudessem dar 

clarificação ao assunto discutido, isto é, a análise da base social de um movimento sem-teto 

num contexto de acumulação Pós-Fordista e de precarização do trabalho. Nos tópicos 

seguintes foram debatidos os fundamentos teórico-metodológicos e os mecanismos da 

investigação, bem como a forma em que foram realizadas as respectivas coletas de dados e a 

análise empírica.   

 

2.1 Tema e objetivos da Pesquisa 

 

Este estudo se insere num contexto de mudanças paradigmáticas no que concerne ao 

capitalismo, especificamente numa conjuntura de flexibilização dos processos e do mercado 

de trabalho, ancorado por transformações político-econômicas do chamado capitalismo 

financeiro. Esta nova organização da vida econômica, política e social, Harvey (2007) 

denominou de "acumulação flexível", numa clara antítese ao período rígido do Fordismo. 

Paralelamente, o que se observou, nestes últimos anos, foi o processo de globalização, 

amparado pelas políticas neoliberais, promoverem modificações significativas aos 

mecanismos da economia e da acumulação, cujos fatores obtiveram uma ampliação sem 

precedentes, nos chamados países do Fordismo periférico. 

Estas mudanças alteraram não apenas as estruturas sociais vigentes, mas a organização 

espacial de várias cidades inseridas nesta conjuntura, especialmente as cidades incluídas sob a 

perspectiva do planejamento estratégico, através de alterações de Planos Diretores e 

regimentos urbanos específicos para atender a iniciativa privada e a mercadificação 

corporativa, nas quais o capital financeiro e construtivo define onde, como e em que medida 

deve-se construir. Ao mesmo tempo, houve a transformação das cidades em espaços indutores 

do espetáculo, onde os locais efetivamente públicos se tornam cada vez mais privativos, 

obedecendo a uma lógica dita desenvolvimentista, aonde a construção de shoppings, obras 

públicas, arenas esportivas e cirurgias urbanas vêm reforçar o caráter de atuação do capital 

monopolista na renda da terra das cidades brasileiras.  

O fato é que estes aspectos têm repercutido diretamente no território urbano, segregando-

os, tornando-os contraditórios, transformando uma grande massa de famílias em meras 

espectadoras e excluídas das definições que ocorrem em gabinetes estatais e corporativos, 
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logo, os direitos sociais conquistados passaram a ser sinônimos de produtos e mercadorias, 

através dos serviços privados.  

A consequência mais latente e visível destas contradições e da luta de classes que 

ocorrem nas cidades se materializa nas mobilizações, passeatas e nos confrontos contra o 

aparelho de estado que se ancora nos mecanismos "legais" do ordenamento urbano. Tal 

cenário pode ser ilustrado por Bauman (1999, p. 29) quando afirma que "O território urbano 

torna-se o campo de batalha de uma contínua guerra espacial". Os despossuídos, os 

desalojados e os usurpados que recobrem, essencialmente, os bairros populares e carentes das 

grandes cidades, clamam por um viver digno, que se traduz através de postos de saúde 

próximos à residência e que efetivamente os atendam sem que precisem enfrentar longas filas; 

um sistema de transporte público, barato e eficiente; uma rede de saneamento básico que 

promova a saúde e o equilíbrio ambiental; o acesso às áreas de lazer e ao espaço público no 

entorno dos bairros, que promova a interação social, a cultura popular e a manifestação dos 

folguedos; a participação e o acesso democrático de todos nas decisões concernentes ao 

espaço urbano, entre outras reivindicações que lhes deem a dignidade e um sentimento de 

justiça e inclusão socioespacial, operando o valor de uso da cidade.  

Muito mais do que a supressão da luta de classes, como alguns estudiosos sinalizam, 

estas contradições que ocorrem na cidade expressam exatamente o estágio mais acentuado 

desta luta, que é travada diariamente, resultante da transformação do urbano em mercadoria: 

 

Pode-se falar que a metrópole de hoje está para o circuito contemporâneo do 

capital como a fábrica esteve para o capitalismo do século XIX. A produção 

e apropriação de mais-valia não acontecem, prioritariamente, no chão da 

fábrica, nas linhas de montagens, nos latifúndios do campo; mas nas relações 

sociais cotidianas que se tornam cada vez mais mercantilizadas 

(CANETTIERI e VALLE, 2015, p. 36).    

 

 Neste sentido, a urbanização brasileira, inserida num contexto do capital como sistema 

de controle sócio-metabólico (MESZÁROS, 2002), está vinculada ainda à superexploração da 

força de trabalho que se corporiza na redefinição da natureza e morfologia do trabalho, seja na 

precarização social e na empregabilidade degradante, ou ainda, na flexibilização, na fluidez, 

na perda dos direitos sindicais e trabalhistas, na degradação, no aumento de subcontratados, 

terceirizados e temporários, enfim, na exploração da classe trabalhadora. Todos estes aspectos 

verificados na cotidianidade são exemplos tácitos desta nova modalidade de desumanização 

coletiva. O urbano, portanto, passa a ser o ponto central de acumulação capitalista: 

 



24 

 

As fábricas não desapareceram. No entanto, não são mais o ponto          

nevrálgico da acumulação capitalista. Esta agora ocorre, majoritariamente, 

sob a forma financeira-rentista, baseada nos serviços, em especial, nos 

serviços prestados no urbano (CANETTIERI e VALLE, 2015, p. 36).    

 

 Pensar o urbano na atualidade, sobretudo num país capitalista dependente como o 

Brasil, é compreender novas formas e modalidades que acometem estes sujeitos urbanos, ou 

seja, estes trabalhadores: trabalhadores informais que comercializam alimentos, objetos, 

bebidas e acessórios; Diaristas que dividem as atividades do lar com a responsabilidade de 

limpeza e manutenção de casas alheias; “Cuidadoras” de crianças que ficam com a 

responsabilidade enquanto os pais trabalham; Vendedoras de cosméticos e roupas de porta em 

porta; Biscateiros que desempenham as mais variadas funções entre consertar, pintar, capinar 

e organizar casas, estabelecimentos comerciais, executar pequenas reformas e/ou construções, 

enfim, qualquer serviço que venha a surgir.  

O emprego informal não é o único a sofrer com as contradições do capitalismo, uma 

vez que no trabalho dito formal (mesmo com as garantias previstas pelas leis do trabalho) o 

capital consegue promover permanentemente formas e mecanismos de extração da mais-valia, 

através dos salários baixos, aumento da carga horária, fragmentação da atuação do sindicato, 

entre outras iniciativas. Para tematizar e conceituar esta classe altamente precarizada, levamos 

em consideração que o fator econômico e a posição que o sujeito ocupa no sistema produtivo 

não são os únicos critérios utilizados, por isso, propõe-se a constatação se baseando em 

critérios mais amplos e de fatores intrínsecos ao modelo de acumulação Pós-Fordista como 

atestam Alves (2007); Souza (2012); Harvey (2007; 2013) e Vasapollo (2007).   

 A tradição marxista enxergava o sujeito coletivo como pertencente ao sistema, onde a 

indústria era o ponto central desta acumulação, cuja denominação os associava ao proletariado 

fabril (HARVEY, 2013). Atualmente, é preciso refletir sobre estes trabalhadores, baseando-se 

nas modificações impostas pelo capitalismo, em que se introjeta a lógica da cidade 

mercadoria e do fetichismo do consumo (LEFEBVRE, 2001; 1991). Se as ocupações sem-teto 

materializam a luta de classe nas cidades (CANETTIERI e VALLE, 2015), as classes sociais 

exigem novas determinações e dimensões explicativas, como sintetiza Alves (2007): 

A crise do capitalismo “desenvolvimentista”, a onda neoliberal e os 

processos de reestruturação capitalista na produção e nas políticas públicas, 

impuseram novas determinações à estrutura de classes sociais, promovendo 

novas clivagens no interior das classes sociais no Brasil. Nas últimas 

décadas, o proletariado se ampliou, diferenciando-se e complexificando-se. 

Deste modo, o debate sobre a natureza do proletariado nas condições sócio-

históricas do Estado neoliberal e do sócio-metabolismo da barbárie assume 

hoje uma nova relevância teórico-analítica e política, pois irá nos habilitar a 



25 

 

apreender a base social das transformações históricas possíveis no Brasil 

(ALVES,  2007, p.272).        
 

 Canattieri e Valle (2015) destacam mudanças no cerne das mobilizações sociais, pois, 

enquanto que os sindicatos pautavam suas reivindicações em questões relativas ao trabalho de 

produção e aos desejos a outros elementos da reprodução como a casa e o transporte, o 

precariado enxerga as pautas econômicas de reprodução como fundamentais, estabelecendo 

seus desejos de produção como pautas secundárias. Nesta circunstância, é preciso reorientar a 

atuação das massas para questões mais materiais das populações excluídas. Desta forma, os 

movimentos sociais sem-teto apresentam-se como alternativas ao modelo hegemônico de 

dominação do capital, por redefinir as políticas públicas de acesso à moradia e à cidade, bem 

como por colocar em evidência a necessidade de democratização do espaço público (SILVA, 

2012). 

 Portanto, esta tese sugere a reflexão e o debate em torno destes novos sujeitos 

coletivos: Quem são estes sujeitos coletivos que integram o Movimento de Luta nos Bairros 

Vilas e Favelas (MLB) e quais suas principais características? Quais os principais aspectos 

que integram os elementos objetivos (renda, escolaridade, posição no sistema produtivo) e 

subjetivos (ideias, ideologia, sentimentos) das famílias? Como a atuação do movimento se 

insere na cidade capitalista (influência do capital financeiro, imobiliário, rentista no espaço) 

corporativa? As ações do movimento refletem a luta de classe urbana e em que medida elas 

contribuem para a insurgência e as transformações socioespaciais? Assim, propomos refletir e 

superar a discussão minimalista que associava a condição de classe a sujeitos inseridos no 

sistema produtivo, denominados de proletários, contextualizando estes trabalhadores num 

sistema de controle sócio-metabólico do capital, em que o MLB é o porta-voz privilegiado de 

estratégias e práticas ditas transformadoras do espaço urbano juntamente com as famílias.  

 O objetivo central desta tese será apreender as famílias que compõem o MLB, em seus 

aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, num contexto Pós-Fordista periférico, 

destacando a atuação, a interface e o vanguardismo do movimento sem-teto em questão, a 

partir de seus limites, desafios e perspectivas. Para isso, analisamos 05 situações distintas 

entre os núcleos2, todos eles localizados nas cidades de Recife e Jaboatão dos Guararapes, 

Região Metropolitana do Recife (RMR).  

                                                           
2 Este termo é dado pelo MLB,  tendo um caráter mais político que geográfico, ou seja, as antigas ocupações que 

se tornaram conjuntos habitacionais ou as que estão em processo de negociação e/ou construção das moradias, 

são denominadas de núcleos como mecanismo de acompanhamento organizativo e político do movimento, 

portanto, cada um apresenta uma característica política específica. Ver item 5.1 Organização, estratégias e ação 

direta do MLB: ação de transformação ou de intermediação com o Estado?O caso dos núcleos na RMR. 
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 Como objetivos específicos estabelecemos: i) Historicizar a discussão em torno do 

conceito de classes sociais e caracterizar este mesmo debate num contexto atual de 

redefinição e reorganização produtiva; ii) contextualizar a Renda da Terra Urbana e a cidade 

corporativa sobre a égide do capitalismo monopolista; iii) analisar os aspectos objetivos e 

subjetivos que norteiam as famílias que compõem o movimento; iv) caracterizar 

qualitativamente a organização, as estratégias e as ações do movimento em torno das 

transformações socioespaciais.  

 Diante dos objetivos expostos supracitados, destacamos as seguintes linhas de 

hipóteses para melhor clarificar a pesquisa:    

 i) Em que medida a redução do conceito de classes sociais e suas lutas interferiram na 

compreensão da nova classe trabalhadora e do sujeito político no espaço urbano atual? A 

condição de classe era associada essencialmente à dimensão proletária, especialmente quando 

o sistema produtivo tinha sua centralidade na indústria, anos seguintes, defendia-se o fim das 

classes, em meio ao surgimento dos chamados novos movimentos sociais, ou seja, falar em 

classe era sinônimo de pragmatismo e obsoletismo. Portanto, o não reconhecimento desse 

sujeito coletivo denominado classe trabalhadora urbana precarizada, permitiu tanto o 

reducionismo do conceito como da importância dos mesmos, como sujeitos capazes de 

mudanças sociais profundas no novo cenário urbano. 

 ii) Quais os aspectos que norteiam a renda da terra urbana e a cidade corporativa no 

contexto atual? A cidade e todo seu aparato tornaram-se mercadoria, o valor de uso foi 

suprimido pelo valor de troca, o capital passa a se materializar no espaço urbano, 

desencadeando a separação de classes e suas contradições intrínsecas, com o surgimento de 

áreas segregadas e desprovidas de condições básicas de habitabilidade. Ao mesmo tempo, as 

escalas de transformação/reestruturação urbanas em função da financeirização, do poder das 

corporações e do papel do Estado (apiador/subsidiário) desencadeou o surgimento de novos 

elementos de organização espacial. 

 iii) Quais as características das famílias que integram o MLB? Nos últimos anos, 

houve a necessidade de compreender a ascensão de uma classe trabalhadora urbana 

precarizada, muitos deles sujeitos que incorporam o MLB. Logo, o não reconhecimento das 

características das famílias que integram o movimento, em seus aspectos objetivos e 

subjetivos, interferiu diretamente na redefinição de ações e estratégias do movimento frente 

ao Estado e nos mecanismos organizativos cotidianos junto às famílias. 

 iv) Como as ações do MLB sugerem transformações sociais e ações contra-

hegemônicas ao capital e, quais os principais limites? As necessidades cotidianas em torno de 
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uma cidade verdadeiramente democrática podem despertar ações insurgentes e de 

sociabilidade coletiva, colocando em questionamento a cidade mercadoria, perfazendo um 

caminho em torno do valor de uso, em que os núcleos de ocupação possam se transformar em 

unidades combativas no espaço urbano contemporâneo, entretanto, o movimento precisa se 

redefinir permanentemente na criação de práticas horizontais de discussão política com as 

famílias e de enfrentamento com o Estado.      

         

2.2 Abordagem teórico-conceitual da pesquisa 

 

 Este tópico tenta expor e tematizar os principais conceitos e categorias de análise 

mencionadas na tese, de modo que a pesquisa documental dê subsídios para a respectiva 

pesquisa empírica. 

 A reestruturação produtiva do capital redefiniu não só as fronteiras e os espaços 

geográficos, mas também os instrumentos administrativos e de gestão, além das 

nacionalidades, das culturas e das civilizações, criando novas formas de exploração. Neste 

contexto, o trabalhador não pode ser retratado como nos séculos XIX e XX, isto é, como um 

assalariado sui generis, em que a base da massa trabalhadora estava essencialmente nas 

fábricas. Hoje, temos uma precarização no mundo do trabalho alavancada pela produção Pós-

Fordista, cuja dimensão do trabalho é muito mais fluída, flexível, fragmentada, complexa e 

difusa, ou seja, ela incorpora mudanças da conjuntura e do contexto de acumulação 

financeira. Inserido neste contexto particular está o Brasil, amparado por políticas neoliberais 

e um capitalismo essencialmente dependente a partir dos anos de 1990. A consequência desta 

conjuntura foi o aprofundamento da precarização dos trabalhadores, sejam os que estão 

inseridos na formalidade ou os que estão na informalidade.  

 Logo, um conceito discutido é o da dimensão das classes sociais sob um contexto de 

reestruturação produtiva e redefinição da acumulação capitalista, que testemunha a 

fragmentação das organizações sindicais e mecanismos legislativos, bem como o 

aprofundamento da precarização do trabalhador. A ideia é trazer novos elementos ao conceito 

de classes sociais, especialmente sob a perspectiva marxista, refutando a definição 

unidimensional de classes sob a condição de renda ou sob a posição do sujeito no sistema 

produtivo, descrevendo ainda, estes trabalhadores no quadro da luta de classes. Estes 

elementos discursivos serviram de eixos norteadores para a construção do capítulo 3 

CLASSES, LUTA DE CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS e o item: 3.1 Velhos e 

novos paradigmas no resgate do conceito de classes sociais. Para isso, trabalha-se 
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inicialmente a dimensão do conceito histórico em Marx (1963; 1997), Marx e Engels (1996; 

2010), Lênin (1978), Poulantzas (1977) e, Harnecker e Uribe (1980). 

 Em seguida, no item: 3.2 Considerações acerca do debate atual de Classes Sociais e 

Classe média no Brasil, tais considerações foram sistematizadas em torno do debate no 

Brasil, de forma crítica, sobre o conceito de classes que se baseiam, essencialmente, na 

dimensão de renda, utilizando os seguintes autores que criticam este critério: Quadros (2008), 

Abílio (2011), Pochman (2012), Souza (2012), Braga (2015) e Salata (2015). 

 Levantamos ainda, a discussão acerca do conceito de classes sociais na ciência 

geográfica, de modo que a repercussão de suas lutas no espaço é tratada no item: 3.3 As 

classes sociais na perspectiva da Geografia Crítica: contribuições e mecanismos de 

abordagem, através dos trabalhos de Quaini (1979), Moreira (1978), Milton Santos (2004) e 

David Harvey (2001; 2004; 2005; 2014), discute-se também, a ascensão teórica em torno do 

fim das classes, em meio ao surgimento dos novos movimentos sociais, com Touraine (2003) 

e, por fim, trouxemos as críticas da definição que leva unicamente a dimensão da renda ou a 

posição no sistema produtivo, debatidos por Alves (2007), Vasapollo (2007), Goulart (2011) e 

Jessé Souza (2012). Estes autores críticos colocam ainda em ascensão: a necessidade de novas 

interpretações e mecanismos de análise destas mesmas classes.     

 Por outro lado, este trabalho baseia-se na compreensão de uma mudança estrutural no 

mundo do trabalho, onde os sujeitos estão inseridos numa condição de precarização e 

exploração, na qual os movimentos sociais urbanos sem-teto da atualidade, através de seus 

membros, carregam em seu interior esta característica. Estes insurgentes, despossuídos e 

desamparados, se dedicam sistematicamente a se mobilizarem em torno de uma cidade 

democrática, onde as ações e práticas promovidas pelos movimentos nas ocupações, nos atos, 

na interlocução com o Estado funcionam como ações contra-hegemônicas ao capital. Suas 

ações expressam a luta de classes na cidade sob a perspectiva estratégica de contraposição e 

interlocução com o Estado, através dos mecanismos legais, como maneiras de fragmentar o 

poder vigente e excludente da camada pobre do espaço urbano, para isso, dialogamos com os 

seguintes autores: Harvey (2004), Canettieri e Valle (2015), Souza Santos (2008) e Souza 

(2000). Suas obras fornecem elementos fundamentais para a construção dos itens: 3.4 Da luta 

de classes à inserção no âmbito das mobilizações dos movimentos sociais: dos primeiros 

trabalhos à perspectiva contemporânea e 3.5 O caráter de atuação dos movimentos 

sociais pela Reforma Urbana: entre a ação classista e/ou a ação intermediadora com o 

Estado. 
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 O debate em torno da perspectiva do processo de urbanização capitalista também é 

objeto da construção teórica desta tese, ou seja, a ideia é analisar a cidade como o lócus 

privilegiado da produção e reprodução da força de trabalho, amparado pelo poder público 

local em consonância com o capital rentista, financeiro, especulativo e latifundiário. 

Utilizando o conceito de Renda da Terra Urbana a partir da década de 1970 com o 

crescimento de trabalhos marxistas em meio à crise urbana, tentamos explicitar os principais 

elementos que definem e caracterizam a renda do solo urbano.  

Inicialmente o conceito foi tratado por Marx (2001) sob o nome de Teoria Geral da 

Renda da Terra (TGRT), fundamentalmente direcionada para retratar a terra rural, mas que foi 

aprofundada na segunda metade do século XX para definir o valor da terra urbana. Se para 

alguns estudiosos o fator localização era um dos pontos mais importantes para definir a renda 

da terra no espaço urbano, era preciso ainda, não subestimar outros elementos essenciais para 

a geração da renda como: a disposição de infra-estrutura, acessibilidade, escassez, o papel do 

Estado e das grandes corporações que atuam nesse processo, para isso, foram fundamentais os 

trabalhos que analisaram o espaço urbano através da lógica capitalista, especialmente os 

estudos de Lefebvre (2008), Lojkine (1981), Harvey (1980), Topalov (1984), e, mais 

recentemente os trabalhos de Maria Adélia Aparecida de Souza (1994), Roberto Lobato 

Corrêa (1995), Boaventura de Souza Santos (2000; 2008) e Paes Barreto (2012).  

 Para estes autores a cidade foi construída para facilitar a produção, a troca e o 

consumo, ou seja, os espaços ditos públicos e, essencialmente com valor de uso, são 

permanentemente redefinidos para serem transformados em espaços privados com um valor 

de troca, no intuito de promover a reprodução do capital, tornando-se fundamentalmente em 

um espaço de consumo. Neste ambiente, as instituições financeiras, o mercado corporativo, as 

construtoras e o Estado atuam em confluência gerando desigualdades, contradições, 

segregações e insurgências coletivas, materializada pelos movimentos sociais urbanos. Deste 

modo, estas categorias deram sustentação para a elaboração do capítulo 4 A RENDA DA 

TERRA URBANA NA PERSPECTIVA DO CAPITALISMO MONOPOLISTA.  

   Como o capitalismo redefine permanentemente suas formas e mecanismos de atuação, 

os espaços ora considerados públicos como as áreas verdes, os parques e os antigos 

empreendimentos estatais como galpões de portos e estações ferroviárias, por exemplo, são 

transformados em megaempreendimentos numa clara alusão ao poder do capital rentista-

fundiário. Elementos, portanto, fundamentais para a construção do item: 4.1  A renda da 

terra na cidade mercadoria. Por vezes esta atuação não se limita ao espaço físico da cidade 
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especificamente, mas direciona-se a outros segmentos como um bem compreendido no 

“imaginário popular” e pelas legislações vigentes como essencial: a moradia.  

 Neste sentido, analisamos a dimensão da moradia a partir de um equipamento peculiar, 

uma vez que ela pode expressar um direito, garantido inclusive pela Constituição Brasileira, 

como pode expressar a dimensão do lucro, da acumulação capitalista-rentista, muitas vezes 

ancorada por um discurso governamental de preocupação com a população mais atingida pelo 

déficit habitacional, desencadeando, em meio a este discurso, políticas públicas de construção 

de moradias ditas populares. Foi o que ficou verificado através de grandes programas de 

construção de habitações como o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), por 

exemplo. 

 Entretanto, esta atuação do Estado, só faz regimentar o papel do poder público como 

sustentáculo (apoiador/subsidiador) para acumulação de lucro pelas construtoras e 

incorporadoras (em várias esferas), tratando a habitação como mercadoria, sob moldes 

capitalistas. Nesta linha, trabalhamos com as contribuições dos seguintes autores para o 

conceito de moradia, a partir destas características supracitadas: Singer (1982), Valença 

(2003), Stefaniak (2010), Shimbo (2010), Rolnik (2011) e Fix (2011).  

 Desta forma, a dimensão da renda da terra na cidade capitalista monopolista, a 

moradia e as políticas públicas habitacionais atuais serão eixos norteadores para a construção 

dos itens: 4.2 Os aspectos ideológicos que norteiam a moradia: entre o valor de uso e o 

valor de troca e 4.3 Aspectos norteadores sobre o caráter da “habitação popular” a 

partir do PMCMV.  

     Portanto, a revisão de literatura e sua respectiva análise nos deram subsídios para 

retratar com mais clareza o fenômeno empírico, de modo que as constatações verificadas no 

mundo do trabalho e as transformações no espaço urbano contemporâneo são claras 

expressões da reorganização permanente do sistema produtivo capitalista.        

 

2.3 Instrumentos de pesquisa empíricos utilizados e coleta de dados 

  

Este tópico trata, especificamente, dos mecanismos e ferramentas utilizadas para a 

análise do objeto ou do trabalho empírico. Elementos de suma importância para dar 

consistência e clareza na investigação científica. 

Partimos da premissa de que o conhecimento científico é a articulação permanente 

entre a teoria e uma realidade empírica, ao passo que o fio condutor é o próprio método que 

formula esta mesma articulação (MINAYO e SANCHES, 1993). Logo, os instrumentos de 
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pesquisa são fundamentais porque eles estabelecem mecanismos estruturados no que concerne 

ao levantamento, à análise/discussão e, consequentemente, suas conclusões e/ou 

interpretações acerca de um fenômeno. 

 Optamos na utilização das abordagens quantitativa e qualitativa, uma vez que não há 

oposição entre as duas, pelo contrário, há uma complementaridade como mecanismo 

investigativo e interpretativo, partindo desse pressuposto, portanto, a ideia de não reificar o 

pensamento positivista de que os dados qualitativos comprometem a objetividade, a 

neutralidade e o rigor científico (GOLDENBERG, 2000).  

Como elemento elucidativo Diehl (2004) estabelece determinadas diferenciações entre 

as respectivas abordagens: a quantitativa preza pelo uso da quantificação, tanto na coleta 

quanto no tratamento das informações, utilizando técnicas estatísticas que evitem possíveis 

distorções de análise e interpretação, por outro lado, a qualitativa descreve a complexidade de 

determinado problema, sendo fundamental compreender e classificar os processos dinâmicos 

vividos nos grupos, a fim de que contribuía no processo de mudança, possibilitando o 

entendimento das mais variadas particularidades dos indivíduos. 

 A utilização da abordagem quantitativa, através das análises numéricas é importante, 

porém, ela necessita do papel do pesquisador para combinar com este tipo de dados o 

conjunto de informações oriundas de metodologias qualitativas, podendo enriquecer a 

compreensão de eventos, fatos e processos, para isso, o papel de reflexão e interpretação de 

quem analisa é fundamental (GATTI, 2004).  

 A abordagem quantitativa nesta tese baseou-se, inicialmente, no levantamento 

empírico com a aplicação de questionários que foram realizados com 250 membros 

familiares, ou seja, os respectivos beneficiários3 que integram os 5 (cinco) núcleos de 

ocupação do MLB analisados neste estudo, nas cidades de Recife e Jaboatão dos Guararapes 

(Figura 01).  

 

 

 

 

                                                           
3 Denominamos de beneficiários os representantes familiares que compõem os núcleos de antigas ocupações que 

efetivamente participavam das reuniões e assembleias do movimento e assinaram contrato com a Caixa 

Econômica Federal, cujas moradias foram entregues; E, membros de núcleos que ainda não efetivaram a 

assinatura, mas que nos registros do movimento se declaram potenciais beneficiários. Vale salientar que é 

exigência do movimento a presença e participação destes membros nas reuniões, assembleias e atos promovidos 

pelo MLB.   
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FIGURA 01: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS NÚCLEOS DO MLB NAS 

CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES 

 

    FONTE: IBGE. Malhas digitais (2010); Atlas de desenvolvimento humano do Recife (2005); Imagens 

Google earth (2016). Orgs: Cleiton Ferreira e Maria Pessoa (2016). 

 

Salienta-se ainda que, a escolha dos respectivos núcleos baseou-se nos seguintes 

critérios: avançado processo de negociação e/ou entrega das moradias, coesão e regularidade 

das reuniões com as famílias, certa historicidade organizativa, além do direcionamento 

político ser feito unicamente pelo MLB4. A estratégia adotada refletia na necessidade de gerar 

e mensurar os dados quantificáveis.  

 Todos os beneficiários integrantes dos respectivos núcleos analisados, foram 

escolhidos aleatoriamente5, levando-se em consideração a frequência nas reuniões. Dividindo-

se da seguinte forma no quadro a seguir: 

                                                           
4 Algumas ocupações na RMR foram realizadas em sistema de cooperação e parcerias com outros movimentos 

sem-teto. 

 
5 Precisávamos construir um embasamento estatístico razoável à pesquisa, para isso, tentamos abarcar 

aproximadamente 1/4 dos representantes das famílias beneficiárias de cada núcleo analisado. 
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QUADRO 01: QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Nº DE 

QUESTIONÁRIOS 

NÚCLEO LOCALIZAÇÃO 

 

50 

 

Habitacional D. Hélder Câmara 

 

 

Bairro da Iputinga em Recife 

 

50 

 

Mulheres de Tejucupapo 

 

Bairro da Iputinga em Recife 

 

50 

 

Ruy Frazão 

 

Bairro do Engenho do Meio 

em Recife 

 

50 

 

Mércia de Albuquerque I 

 

Bairro de Barra de Jangada 

em Jaboatão dos Guararapes 

 

50 

 

Mércia de Albuquerque II 

 

Bairro de Cajueiro Seco em 

Jaboatão dos Guararapes 

    FONTE: o autor (2016). 

 

 A partir destes questionários, caracterizamos o perfil familiar dos integrantes do MLB 

(aspectos objetivos), através de informações sobre renda, ocupação, escolaridade e dados 

familiares.  

 Neste contexto, entendemos como aspectos objetivos a materialidade que origina dos 

mecanismos de funcionamento das formações sociais (bases materiais), isto é, as condições 

econômicas postas pelo capitalismo e os fatores que determinam a reprodução social, na 

definição marxista denominam-se de infraestrutura. Para Marx e Engels a estrutura econômica 

da sociedade (a base ou infraestrutura) condiciona a existência e o modo de organização do 

Estado, bem como a consciência social (superestrutura), ou seja, a organização social surge a 

partir das relações de produção (BOTTOMORE, 1988).  

 Esses elementos foram essenciais, pois compuseram o capítulo: 5 ASPECTOS 

SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS E ESPACIAIS DAS FAMÍLIAS SEM-TETO. 

Mais especificamente o item: 5.1 Identificação e caracterização das famílias mobilizadas 

pelo MLB. 
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      Paralelamente, para compor o campo qualitativo da pesquisa realizamos 05 entrevistas 

individuais semi-estruturadas6 (aspectos subjetivos), escolhidas aleatoriamente entre os 

membros dos núcleos organizados pelo movimento e descritos nesta tese. Os aspectos 

subjetivos baseiam-se na perspectiva marxista que define a superestrutura como a visão de 

mundo de uma classe, na qual as condições sociais de existência convergem para o 

surgimento de toda uma forma de sentimentos, ilusões, modos de pensar e visões da vida 

distintos e particulares. Toda classe cria esta subjetividade a partir das bases materiais e das 

relações sociais existentes7 (Ibid, 1988).   

 É sabido, entretanto, que a dimensão subjetiva, ou seja, o homo genérico 

(antropológico e filosófico) ganhou um papel secundário nas obras de Marx e Engels, porém, 

várias obras rejeitam a dimensão simplista da concepção objetivista da história, como são 

verificadas nas seguintes obras: Teses sobre Feuerbach, Manuscritos Econômico-Filosóficos, 

Ideologia Alemã, Dezoito Brumário de Luis Bonaparte e Guerra Civil na França (NÓVOA, 

2005). Alguns termos são essencialmente oriundos destas obras como ideologia, consciência e 

falsa consciência, por exemplo. Paralelamente, há diversas críticas tecidas às obras de Marx, 

colocando-se a preocupação do autor essencialmente na dimensão econômica e material, 

minimizando a dimensão do indivíduo, entretanto, nenhuma das categorias analisadas como 

modo de produção, alienação, fetichismo e dinheiro, podem ser identificadas como materiais 

ou econômica strictu sensu (PIRES, 2000). Sobre a dimensão material e imaterial que 

incorpora o ser humano, Pires (2000) acrescenta: 

 

   É justamente por isso que Marx pôde afirmar que o ponto de partida não é o 

indivíduo abstrato, imaginado ou pensado. Ele é antes de mais nada um ser 

corpóreo, real e objetivo; um ser que tem existência material e que tem uma 

atividade vital que não se reduz à consciência, embora a envolva visto que é 

uma característica ontológica do homem, o fato de ter uma atividade vital 

consciente e teleológica. O ponto de partida é, então, esse ser vivente em 

suas condições concretas, até porque Marx não o vê como isolado e 

independente do gênero humano ou da sociedade determinada no âmbito da 

qual dá-se sua existência empírica. Ao contrário, o homem é um ser social e 

é na socialidade, na interatividade social (forma própria de existência do 

homem), mediante processo de apropriação do acúmulo histórica e 

socialmente produzido pelo gênero, que ele se forja verdadeiramente como 

humano (Ibid, 2000, p. 34).  

 

                                                           
6 O critério utilizado baseou-se na frequência das reuniões e grau de acompanhamento das ações (trajetória) dos 

respectivos núcleos. 

 
7 Sobre a definição de superestrutura e infraestrutura e as críticas que surgiram em torno destes conceitos, ver nas 

referências: Dicionário do Pensamento Marxista de Tom Bottomore, 1988.  
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Portanto, detivemo-nos na perspectiva marxista de objetividade (condições socio-

econômicas) e subjetividade (consciência), para caracterizar tanto a dimensão material e 

sócio-econômica das famílias (renda, ocupação, escolaridade) quanto a dimensão ontológica 

do ser (modo de pensar, visão de mundo, ideias) dos membros que compõe o MLB. Para tecer 

a dimensão subjetiva8 optamos em utilizar o método História de Vida9 que integra a 

metodologia qualitativa biográfica, com o qual além de destacar a própria abordagem História 

de vida, insere-se neste grupo: a História Oral, a Biografia e a Autobiografia.  

 Trata-se de abordagens que definem um compromisso com a história como processo 

de rememorar, em que a vida vai sendo revisitada pelo sujeito. Esta vertente preocupa-se com 

o vínculo entre pesquisador e sujeito, pois a pesquisa baseia-se na perspectiva de que o 

conhecimento sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da vida cotidiana da 

forma como ela é vivida pelos próprios atores (GOLDENBERG, 2000).  

 A História de Vida, portanto, preocupa-se com o relato do sujeito, ou seja, 

compreendem-se os fatos narrados pelo próprio autor, de forma que sua trajetória e 

experiências (política, familiar, social, espacial, etc.) possam contribuir para a construção 

social da realidade, ao mesmo tempo em que a descrição produz subsídios para a 

compreensão de uma determinada coletividade, dando um significado à vida do sujeito que 

descreve, entretanto, o depoimento oral não pode tomar o lugar de uma teoria totalizante que 

elucide estruturas e transformações políticas, ela necessita de uma sistematização e claras 

coordenadas interpretativas (BOSI, 2003). 

 A importância deste método baseia-se ainda, na possibilidade de o pesquisador 

compreender a trama e os elementos subjetivos de cada sujeito e a conjuntura social, num 

contexto que ele está inserido: 

   
  A maneira como o indivíduo conta oferece o acesso a outras dimensões, 

como ao sociológico, a ponte entre sujeito/coletivo. Ao contar sua vida, o 

sujeito fala de seu contexto - fala do processo por ele experimentado, 

intimamente ligado à conjuntura social onde ele se encontra inserido. Ao se 

trabalhar o vivido subjetivo dos sujeitos, através do método de História de 

                                                           
8 Crítica interessante faz Philo (1996) quando menciona que os geógrafos humanos, de um modo geral, sentiram-

se pouco à vontade para tratar de fenômenos destituídos de uma materialidade no espaço. Debruçando-se, por 

conseguinte, em elementos materiais, quando se trata da organização espacial e afastando-se dos elementos 

imateriais do lugar, desencadeando um dualismo interpretativo: História (elementos imateriais) e Geografia 

(elementos materiais). 

 
9 A utilização do método História de Vida foi introduzida no campo acadêmico pela Escola de Chicago em 1920 

e desenvolvida por Znaniescki na Polônia, procurando estabelecer um método de coleta de dados do homem no 

contexto das relações sociais (BRIOSCHI e TRIGO, 1997). Para análise mais aprofundada ver nas referências: 

"Conte-me sua história": reflexões sobre o método de História de vida (SILVA, REIS BARROS, NOGUEIRA, 

ANDRADE DE BARROS, 2007).  
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vida, temos acesso à cultura, ao meio social, aos valores que ele elegeu e, 

ainda, à ideologia (SILVA, REIS BARROS, NOGUEIRA, ANDRADE DE 

BARROS, 2007, p. 32). 

    

    A memória oral é, portanto, um instrumento fundamental para reconstruir 

comportamentos, ideias, pensamentos, emoções de uma determinada época, como explica 

Bosi (2003): 

 

Os velhos, as mulheres, os negros, os trabalhadores manuais, camadas da 

população excluídas da história ensinada na escola, tomam a palavra. A 

história, que se apóia unicamente em documentos oficiais, não pode dar 

conta das paixões individuais que se escondem atrás dos episódios (BOSI, 

2003, p. 15).  

 

A autora destaca ainda que mesmo nos relatos individuais, há sempre uma narrativa 

coletiva trabalhada pela ideologia (como se verifica em membros de um sindicato, por 

exemplo) e esta narrativa explicadora e legitimadora serve ao poder que a transmite e a 

difunde: 

Há, portanto uma memória coletiva produzida no interior de uma classe, mas 

com poder de difusão, que se alimenta de imagens, sentimento, ideias e 

valores que dão identidade àquela classe (Ibid. 2003, p. 18).  

 

 

 O ritmo temporal da sociedade foi subjugado pela sociedade industrial, tornando as 

vidas racionalizadas, mecânicas, transformando o tempo religioso, da amizade e o familiar em 

tempo da mercadoria na consciência humana, trabalhar com o resgate da memória é a 

possibilidade de dar voz e vez aos sujeitos, resgatando-os no espaço e no tempo vivido (BOSI, 

2003). Ao utilizarmos a História de vida10, a ideia é analisar a subjetividade e a 

intersubjetividade de determinados membros que compõem os núcleos do MLB, investigados 

nesta tese. Baseando-se na perspectiva de que o sujeito possa narrar trajetórias, experiências e 

fatos vividos a partir da memória, de modo que esta abordagem dialogue com os elementos 

teóricos e conceituais da pesquisa.  

 Pode-se assim, não só caracterizar elementos importantes da visão de mundo, os ideais 

e as emoções do indivíduo, mas também ter a preocupação de integrá-lo a um contexto 

conjuntural de uma determinada coletividade.   

                                                           
10 Soja (1993, p. 21) enaltece a dimensão espacial na construção destas narrativas: "Sem dúvida estas "histórias 

de vida" têm também uma geografia; têm ambientes, locais imediatos e localizações provocativas que afetam o 

pensamento e a ação. A imaginação histórica nunca é completamente desprovida de espaço [...]". 
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Para isso, realizou-se 05 entrevistas individuais semi-estruturadas, cujas durações 

variaram entre uma hora e uma hora e meia cada interlocução, fornecendo assim, elementos 

importantes para a interpretação do objeto. Em seguida, todas elas foram transcritas, gerando 

aproximadamente 15 laudas para cada uma delas realizadas (ver anexo).  As entrevistas 

ficaram divididas e distribuídas em cada núcleo da seguinte forma entre os membros 

familiares11, no quadro a seguir: 

 

QUADRO 02: QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Nº DE ENTREVISTA  NÚCLEO LOCALIZAÇÃO 

 

01 Entrevista semi-estruturada 

 

 

Habitacional D. Hélder 

Câmara 

 

 

Bairro da Iputinga em Recife 

 

01 Entrevista semi-estruturada 

 

 

Mulheres de Tejucupapo 

 

Bairro da Iputinga em Recife 

 

01 Entrevista semi-estruturada 

 

 

Ruy Frazão 

 

Bairro do Engenho do Meio 

em Recife 

 

01 Entrevista semi-estruturada 

 

 

Mércia de Albuquerque I 

 

Bairro de Cajueiro Seco em 

Jaboatão dos Guararapes 

 

01 Entrevista semi-estruturada 

 

 

Mércia de Albuquerque II 

 

Bairro de Barra de Jangada 

em Jaboatão dos Guararapes 

FONTE: o autor (2016). 

 

                                                           
11 A utilização da dimensão subjetiva ou a análise das famílias a partir de suas histórias, tem como influência a 

crítica feita por Jessé Souza (2012) no livro: Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe 

trabalhadora? onde o autor questiona o uso desmedido da quantificação como adereço exterior ao aporte 

interpretativo, denominando de "fetiche do número". Dar-se muita ênfase à quantidade e pouca atenção à 

qualidade, ou seja, a própria interpretação dos dados e dos entrevistados que são definidos para pesquisa. A ideia 

nesta nossa pesquisa é, estreitarmos este fosso que ainda existe em muitos trabalhos, entre os instrumentos 

quantitativos e os instrumentos qualitativos. 
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 A partir desta distribuição, utilizaram-se nas entrevistas semi-estruturadas alguns 

eixos, de modo que focalizamos nos temas abordados, através da inclusão de um roteiro, sem 

necessariamente suprimir a liberdade de o entrevistado desenvolver as questões da forma que 

quisessem. Os eixos de análise dos membros familiares foram: 

A1: TRAJETÓRIA DE VIDA (aspecto familiar), A2: TRAJETÓRIA DE VIDA (aspecto 

individual), B1: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL (formação), B2: (enquadramento 

funcional e a dimensão do trabalho), C1: TRAJETÓRIA POLÍTICA (dimensão política 

da participação no movimento) e D1: TRAJETÓRIA HABITACIONAL (dimensão da 

moradia). Estes itens tentaram estabelecer mecanismos para que os entrevistados pudessem 

reproduzir a trajetória de vida pessoal, profissional, política e habitacional individualmente, 

colaborando para a seguinte caracterização: Quem são as famílias que compõem o MLB? 

Quais suas características fundamentais? Qual a trajetória e o modo de vida de cada um dos 

entrevistados? Como eles pensam e agem politicamente? Como os pressupostos ideológicos 

do movimento norteiam sua vida? Quais as características dos locais onde morou e as 

perspectivas futuras com a aquisição da moradia?  

 A partir desses elementos que se construíram os itens: 5.2  Os personagens, as 

tramas e suas histórias, bem como seus subitens 5.2.1 Quando os sonhos esbarram na falta 

de oportunidades..., 5.2.2 Quando os laços familiares são rompidos...., 5.2.3 Quando a 

superação vira uma incerteza..., 5.2.4 Quando a esperança supera as dificuldades... e 5.2.5 

(Quando os tropeços são alimentos para a alma.... Tratando de forma específica, através da 

História oral, os respectivos personagens (05) e suas caracterizações, de maneira que as 

entrevistas pudessem enriquecer o levantamento estatístico. 

  Esses dois levantamentos (questionários e entrevistas) também nortearam a construção 

sintética do tópico seguinte, ou seja, baseando-se nos dados, nas entrevistas e na leitura 

realizada foram possíveis construir o seguinte item: 5.3 Grau de inserção das famílias 

analisadas e tratamento dos dados: consumidores de baixa renda, trabalhadores 

inseridos na Divisão Social do Trabalho ou vítimas de iniquidades? A partir dos dados 

coletados, qual o grau de inserção das famílias? Como elas podem ser identificadas? Elas são: 

consumidores de baixa renda, trabalhadores inseridos na Divisão Social do Trabalho ou 

vítimas de iniquidades? Há um grau de interrelação entre estes pontos? Como as famílias se 

integram diante do período Pós-Fordista, com a precarização do trabalho e a fragmentação 

dos direitos trabalhistas? Como ascende o sentimento de coletividade organizativa nas 

famílias? Quais os aspectos desses sujeitos que os definem como Mobilizadores Precários? 
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  Para tratar especificamente sobre o capítulo: 6 O CARÁTER DE MOBILIZAÇÃO 

DO MLB NA CONQUISTA DA MORADIA E DA HABITABILIDADE NECESSÁRIA 

PARA AS FAMÍLIAS. Em que se detalhou a organicidade, estratégias e ação direta do MLB 

frente ao estado capitalista, optou-se em realizar entrevistas semi-estruturadas12 com 2 (duas) 

lideranças do MLB (representantes também da coordenação nacional) que atuam no estado de 

Pernambuco e são responsáveis ainda pelos respectivos núcleos analisados.  

  Assim, tentou-se identificar e caracterizar os núcleos, focando a historicidade de cada 

um deles, os mecanismos organizativos do movimento, a inserção em projetos e programas 

habitacionais, o diálogo/enfrentamento com as instâncias e os órgãos governamentais, as 

conquistas e permanências em cada núcleo e os limites e perspectivas do MLB no que 

concerne às conquistas e transformações socioespaciais para as famílias atendidas. Cujo 

objetivo foi a construção do seguinte item: 6.1 Organização, estratégias e ação direta do 

MLB: ação de transformação ou de intermediação com o Estado? O caso dos núcleos em 

Recife e Jaboatão dos Guararapes, bem como seus respectivos subitens que descrevem os 

núcleos: 6.1.1  Núcleo Dom Hélder Câmara, 6.1.2  Núcleo Mulheres de Tejucupapo, 6.1.3  

Núcleo Ruy Frazão, 6.1.4  Núcleo Mércia de Albuquerque I e 6.1.5  Núcleo Mércia de 

Albuquerque II. 

  O levantamento das informações tentou responder os seguintes questionamentos: O 

movimento se identifica como um intermediador entre famílias e Estado ou como um 

movimento que age sob uma condição classista, que redireciona sua atuação para uma práxis 

libertadora? Estes dois pressupostos se complementam? De que forma? Como ocorre a 

interlocução com as famílias? Há uma contradição na atuação do MLB ou uma ação político-

estratégica de conquistas materiais? Quais as principais conquistas e os respectivos limites do 

movimento no contexto atual de urbanização capitalista dependente?     

 No último tópico: 6.2 Caracterizações e proposições acerca da dinâmica do MLB 

frente ao Estado capitalista. Realizaram-se sistematicamente nossas impressões acerca da 

dinâmica do MLB, juntamente com as famílias, caracterizando os principais avanços e as 

principais permanências no processo organizativo, ao mesmo tempo, definimos estas famílias 

e seus objetivos, a partir de um contexto sócio-político e econômico específico, incorporado à 

reorganização produtiva do capital e da urbanização finaceiro-rentista, dando por fim, 

sustentáculo à proposta da Tese. Neste sentido, baseando-se nesta metodologia supracitada, 

                                                           
12  Perguntas com sequência lógica, mas com certa flexibilidade, para que os entrevistados ficassem livres para 

discorrer sem ter a incumbência de seguir o roteiro estabelecido pelo entrevistador.  
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detalhamos através do diagrama de esquematização (Figura 02), o respectivo roteiro teórico-

metodológico: 

 

FIGURA 02: DIAGRAMA DE ESQUEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              FONTE: o autor (2016). 
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3  CLASSES, LUTA DE CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 No presente capítulo são retomados conceitos pertinentes à pesquisa como classes, luta 

de classes e movimentos sociais. A ideia é reacender o paradigma sobre as classes sociais nas 

Ciências Sociais, especialmente num contexto brasileiro de uma suposta ascensão da "nova 

classe média". Os tópicos seguintes tentaram descrever ainda, o cerne deste debate na 

Geografia e como os movimentos sociais (especialmente os sem-teto) se inserem num 

contexto de ação direta/intermediação com o Estado capitalista nacional.  

 

3.1 Velhos e novos paradigmas no resgate do conceito de classes sociais  

A investigação científica acerca das classes sociais é tão complexa e, ao mesmo tempo, 

aberta para várias interpretações que se torna uma tarefa um tanto quanto pretensiosa, quando 

se trata de um procedimento de investigação analítica e, também, “adogmática” para as 

Ciências Sociais.   

Não obstante, diversas contribuições foram sendo exploradas, seja no campo marxista, 

onde inicialmente a classe operária era o objeto principal de análise, tendo como precursores 

os fundadores do socialismo científico: Marx e Engels, ou até mesmo no campo pós anos 50, 

em que as teorias argumentavam o fim das classes sociais; em função de mudanças profundas 

nas sociedades “Pós-modernas”, apoiando-se, fundamentalmente, nos seguintes argumentos: o 

aumento do setor terciário, a elevação do nível de vida e de consumo e a difusão do poder no 

seio do conjunto da população, além da desestruturação dos comportamentos políticos em 

função dos estratos sociais (NISBET apud CHAUVEL, 2002, p. 58).   

 Apesar das mais variadas interpretações acerca das classes sociais confundirem- -se 

com as concepções paradigmáticas que permearam o século XX, O conceito de classe é 

anterior ao pensamento de Marx, como explica Chicolte (1995, p.85): "surge com os trabalhos 

do socialista utópico Saint Simon e outros que o precederam". O próprio Marx reconhece que 

não é de sua autoria a descoberta das classes, nem a luta entre elas: 

 

No que se refere a mim, não me cabe o mérito de haver descoberto nem a 

existência das classes, nem a luta entre elas. Muito antes de mim, 

historiadores burgueses já haviam descrito o desenvolvimento histórico 

dessa luta entre as classes e economistas burgueses haviam indicado sua 

anatomia econômica (MARX, 1963, p. 253-254). 

 

Outros salientam a influência que Marx recebera ao construir a base conceitual do 

termo, utilizando essencialmente o resultado das investigações burguesas de seu tempo, como 

as obras de historiadores como Thierry e Guizot, que demonstraram a existência das classes 
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sociais; além dos trabalhos de economia política clássica, como os de Ricardo, em que o autor 

caracterizou as bases econômicas de diferentes classes na formação do antagonismo sempre 

crescente entre elas (CARDOSO e BRIGNOLI, 1982). Porém, os primeiros ideólogos que 

trataram dessa questão de forma mais profícua e não definitiva foram justamente Karl Marx e 

Friedrich Engels. Outros que os sucederam deram uma gama de interpretações ao longo do 

século XX, ao mesmo tempo em que viabilizaram amplos e duradouros debates.  

Alguns escritos de Marx são clássicos, entre eles estão: "O Manifesto Comunista" de 

1848, cujo estudo destaca a formação dos trabalhadores em classe e sua importância; o "18 

Brumário de Luís Bonaparte" e o próprio "Capital", que aprofundam essa categoria analítica. 

Enquanto no18 Brumário Marx se debruça em explicar o aparecimento ou não do 

campesinato francês como classe social, a existência e a formação de variadas classes, o 

Capital resume o conceito das classes sociais. 

Em meio a estes trabalhos, que dão bases introdutórias ao termo classes sociais sob a 

perspectiva marxista, alguns autores concordam que explicar tal conceito de forma exaustiva e 

profunda, não foi objetivo de Marx, como sintetiza Miguel, (1998): 

 

Nenhum texto “canônico” pode ser invocado: o capítulo dedicado às classes 

é o mais frustrante de O capital, interrompendo-se bruscamente após cinco 

curtos parágrafos introdutórios (MIGUEL, 1998, p. 23).  

 

Há outros que preferem sustentar a tese de que os trabalhos de Marx, ainda jovem, 

baseavam-se numa totalidade13 simples, que opera com o principio de dois pólos 

contraditórios, cuja origem é hegeliana; ao contrário dos trabalhos na maturidade, nos quais 

Marx instaura um método baseado no Materialismo Histórico Dialético (FERRAZ, 2009).  

Se de um lado, este mecanismo de interpretação de Marx promoveu a dificuldade de 

desvencilhar do economicismo sustentado nos polos contrários, por outro, temas de análise 

importante à historicidade, tornaram-se meramente simplórios tais como: a contradição entre 

Capital e Trabalho, ou entre forças produtivas e relações de poder (Ibid., 2009). 

O próprio Marx sustenta em “A miséria da filosofia”, elementos que vão além da 

simplória interpretação dos pólos contrários. Nessa obra, caracteriza a passagem da classe-

em-si à classe-per-si. Para Marx, o capital transformaria a massa em proletários através dos 

interesses comuns; em uma classe para o capital, mas não seria uma classe para si mesma, 

                                                           
13 Na concepção marxista o termo totalidade remete a um complexo geral e historicamente determinado, numa 

série de interrelações e determinações recíprocas que variam constantemente e se modificam. Ver Bottomore 

(1988).   
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pois isso só viria a acontecer com a aquisição de consciência de sua situação objetiva, cuja 

construção estaria embasada na luta, na qual os agentes se tornariam uma classe de fato ou 

para si mesma (MARX, 2008).  

Dessa forma, muito mais que o lado meramente econômico, os aspectos políticos e 

ideológicos são mencionados nas passagens. Todavia, Pereira (2003) questiona os “vácuos” 

nestas interpretações de Marx e Engels, sobretudo ao tratar das sociedades pré-capitalistas, ou 

mesmo do período antes da divisão da sociedade em classes, mais precisamente no 

comunismo primitivo, uma vez que as características que desencadeavam a formação social 

nesse período eram distintas e peculiares em comparação à sociedade capitalista propriamente 

dita. Segundo o autor, mesmo com o esforço em se debruçarem sobre o tema, as análises 

eram, em grande parte, intuitivas e descritivas.  

Esta interpretação custou caro ao marxismo e aos seguidores de Marx, pois, de acordo 

com ela, o caráter econômico passou a ter um papel preponderante. Desta forma, para alguns 

autores, o lugar na organização da produção econômica por si só determinaria a classe social 

e, no caso do operariado, os conduz à situação revolucionária (RUMIÁNTSEV apud 

FERRAZ, 2009). Neste sentido, a tradicional interpretação transforma em classe operária 

todos os trabalhadores direta (trabalho produtivo) ou indiretamente (trabalho improdutivo) 

envolvidos na produção da mais-valia.    

Parece que esta relevância interpretativa, no sentido “produtivo” da palavra, ganha 

destaque quando Marx menciona, por exemplo, a existência de trabalhos sobre as classes 

sociais, anteriores aos dele e, salienta o que trouxe de novo: 

1) Demonstrar que a existência das classes está ligada somente a 

determinadas fases de desenvolvimento de produção; 2) que a luta conduz, 

necessariamente, à ditadura do proletariado; 3) que essa ditadura nada mais é 

que a transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem 

classes (MARX, 1963, p. 253-254). 

 

 Nesta mesma interpretação, Ferraz (2009) dialoga com o estudioso Rumiátsev (1963) 

que desenvolve sua teoria considerando as relações com os meios de produção. Assim, já que 

vende sua força de trabalho, os engenheiros seriam também proletários e, portanto, classe 

operária. O critério principal é o fato deles não possuírem propriedade. Para Ferraz (2009) há 

uma intensa polêmica quando levam em consideração os engenheiros como classe operária: se 

por um lado, o fato deles não possuírem propriedade pode conduzi-los à classe do operariado, 

por outro, deve-se levar em conta a sua função na organização da produção social da 
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existência (agentes de produção capitalista e a sua forma de consciência social), uma vez que 

tais elementos os excluem da classe operária.  

 Não obstante, eles também conduzem à exploração do trabalhador e ao aumento da 

mais-valia. Porém o autor salienta que o caráter político-ideológico não pode ser 

desconsiderado ou até mesmo tratado de forma isolada frente ao papel econômico. Sendo 

assim, os valores político-ideológicos tendem a ser condicionados pelos interesses materiais 

relacionados ao modo de vida. Logo, trabalhadores como os engenheiros constituiriam uma 

camada social intermediária entre a burguesia e o operariado, situação contraditória de classe, 

visão desconsiderada pelo marxismo tradicional, como assinala Ferraz (2009): 

 

A afirmação de existência de uma única contradição entre dois pólos elimina 

a possibilidade de se considerar outras contradições que determinam ou 

sobredeterminam a produção social da existência material e sofrem a sua 

influência. Este procedimento analítico entra em desacordo com o método de 

Marx, pois, para este, a totalidade social não se compõe ou se explica 

somente pela polaridade entre forças produtivas/relações de produção, base 

infraestrutural e superestrutura na prática, uma falsa separação), 

capital/Trabalho, economia/política e ideologia (Ibid., 2009, p. 283). 

 

Para Cardoso e Brignoli (1982), o conceito de classe social estabelece uma “ponte” 

entre o campo de análise econômica e o de análise sociológica. Não se trata de uma “redução” 

ou “submissão” do nível social ao econômico, mas de uma interdependência (implícita e 

explícita), presente nas hipóteses mais gerais da teoria.  Críticas e interpretações à parte, 

parece que a tradição hegeliana e o uso de polos contrários ganharam visibilidade 

essencialmente no Manifesto Comunista, como sugerem alguns autores, particularmente em 

sua ênfase no modelo de duas classes em torno de trabalho e capital (RESNICK e WOLFF 

apud CHICOLTE, 1995, p. 86).  

No manifesto, Marx e Engels estabelecem que a condição para a existência e o poder 

da classe burguesa é a formação e o crescimento do capitalismo, bem como a apropriação dos 

meios de produção. Ao mesmo tempo, a classe operária se configura pela venda de sua força 

de trabalho, pois não possui esses mesmos meios. Essa característica da sociedade capitalista 

pressupõe a formação de duas classes antagônicas: burguesia e proletariado.  

Segundo os autores, a condição de classe social vai além do papel que desempenham 

no sistema produtivo pelos proletários, intervém também a solidariedade de classe, através da 

ideologia (MARX e ENGELS, 1996). 
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 Esta característica oposta ou através da luta dos contrários14, fica clara na literatura de 

Marx e Engels, através do Manifesto, ao ponto dos autores dedicarem um capítulo com o 

seguinte tema: Burgueses e proletários. Em seguida, acrescentam-se as respectivas análises:  

 

A história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de classes. 

[Homem] livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses e de 

corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em 

constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta 

ora aberta, uma luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração 

revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em 

luta. (MARX e ENGELS, 1996, p.07).  

 

 

Porém, seus trabalhos posteriores mostram um Marx atento às transformações 

sociopolíticas na Europa que resultaram da combinação de modos de produção diferentes e 

estruturas de classe complexas (PEREIRA 2001). Algo que difere das análises anteriores. Por 

exemplo, ao estudar a França em meados do século XIX, Marx desenvolveu uma abordagem 

multiclassista, identificando outras classes além da burguesia e do proletariado (CHICOLTE, 

1995). É exatamente esta complexidade das classes que fora tratada no clássico livro "O 18 

Brumário de Luís Bonaparte".  

Vale ressaltar que outros trabalhos não podem ser esquecidos como destaca Pereira 

(2001): “As lutas de classe na França", "Revolução e contra-revolução na Alemanha”, ou os 

trabalhos de Engels sobre “A guerra camponesa na Alemanha” e sobre “O problema 

camponês na França e na Alemanha”. Essas obras contêm passagens importantes sobre o 

conceito de classes e a conjuntura política daquela época.  

O argumento anteriormente utilizado para correlacionar os primeiros trabalhos à 

técnica dos polos contrários em Marx fica inconsistente quando analisamos as obras 

anteriormente citadas. “O 18 Brumário de Luís Bonaparte” é um livro que retrata a conjuntura 

política e a formação econômico-social da França do período das revoluções de 1848 até o 

golpe de Luís Bonaparte. Utilizando a abordagem materialista-histórica, o trabalho consiste 

em descrever as disputas políticas, analisando os interesses de classes são diluídos no campo 

econômico, escondendo o verdadeiro papel que os partidos desempenhavam naquele 

período15.  

                                                           
14 Princípio filosófico inspirado nas teorias de Hegel, tendo Marx aprofundado os estudos ao longo de sua vida 

acadêmica.  
15  Um excelente trabalho baseado nos princípios marxistas está o de Karol Kozic, denominado Dialética do 

Concreto, na qual o autor estabelece parâmetros explicativos entre a aparência e a essência (ver referências).    
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Para Boito Jr. (2007), Marx evidenciou, entre outras coisas neste trabalho, que os 

partidos burgueses e pequeno-burgueses não anunciam abertamente os interesses que 

representam, pois seu papel é o de iludir a classe operária. É possível analisar tanto os 

agrupamentos da cena política na França, como os interesses das diferentes classes 

(burguesia, classe operária, pequena burguesia e campesinato, etc.), frações de classe 

(indústria, finanças, agricultura, etc.) e camadas sociais (o lumpemploretariado). Desta forma, 

as teorias e as práticas partidárias são colocadas em evidência, como destaca Boito Jr. (2007): 

  

 Num plano objetivo, procura estabelecer correspondências entre, de um lado, 

os programas e as práticas dos partidos políticos e, de outro lado, os 

interesses potenciais ou efetivos de classes e frações; num plano subjetivo, 

procura detectar a existência de identificação entre os partidos, de um lado, e 

determinadas classes e frações, em outro. (Ibid, 2002 p. 130).   

      

Para Marx, embora as lutas entre partidos e frações existam, elas escondem o “jogo 

político” e ocultam a realidade, para demonstrar isso, ele trava um grande debate entre os 

interesses dos denominados “republicanos puros” e os monarquistas, os primeiros se uniram 

ao segundo para sufocar a insurreição operária de 1848 e a pequeno-burguesa de 1849. Desta 

maneira, tal aliança seria incompatível do ponto de vista prático, mas para manter o interesse 

de classes, neste caso a dominante.  

Boito Jr. (2007) ainda compara a cena política do ponto de vista de Marx com o 

liberalismo e a teoria das elites. Para os pensadores liberais, por exemplo, cada corrente 

partidária congrega indivíduos livres e racionais por mera escolha e convicção pessoal; logo, a 

cena política seria apenas o espaço da disputa entre corrente e projetos. Já para as teorias da 

elite, o individuo passa a ser irracional, juntamente com a cena política opaca, isto é, as elites 

disputam o voto do homem comum e fazem dos programas partidários um instrumento de 

manipulação.  

Contudo, o autor salienta que Marx discorda das duas teses e estabelece um debate que 

considera a cena política uma realidade superficial e enganosa, ao mesmo tempo em que 

enxerga a opacidade da cena política como descrevem os elitistas. Remete à dissimulação e à 

representação dos interesses de classe e não a uma “elite” dotada de interesses próprios. 

Então, a opacidade da cena política pode ser superada, ao contrário do que apregoam os que 

defendiam a teoria das elites, como cita Boito Jr. (2007): 

 

Os partidos políticos do proletariado, para representar os interesses dessa 

classe, necessitam fazê-lo abertamente. A sua relação de representação 

exclui qualquer relação de dissimulação. Ao proceder assim, os partidos 
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operários lançam uma luz nova sobre o conjunto da cena política (BOITO 

JR. 2007, p. 138 e 139).  

  

Portanto, estes estudos evidenciados por Marx retratam uma ampliação do conceito de 

classes, ao passo que há a superação da luta entre proletários e burgueses outrora tratados. 

Numa dada conjuntura política, ampliam-se as classes e seus respectivos interesses, logo, 

muito mais que analisar os aspectos ideológicos os quais determinam a perspectiva de uma 

classe, está o empenho em desmistificar os reais interesses e suas práticas cotidianas.  

Todavia o termo experiência sofre críticas ao enaltecer a luta cotidiana como 

mecanismo de formação das classes, pois tende a enfraquecer as determinações mais gerais da 

formação. Nesse sentido, somente a análise de cada segmento social poderá definir se existem 

segmentos da classe operária ou não (FERRAZ, 2009). Anos mais tarde, Lênin foi 

responsável por trazer elementos novos à concepção das classes sociais, tendo como material 

empírico o processo revolucionário na Rússia no início do século XX. Desta forma, o autor 

desenvolveu algumas reflexões acerca do Estado, das classes sociais e do seu papel 

revolucionário, bem como da supressão das classes a partir da construção de uma nova 

sociedade.  

No livro “O Estado e a revolução”, Lênin (1978) destaca que o parlamento burguês é 

uma forma democrática de dominação da burguesia, uma ficção de representação popular, 

exprimindo na aparência a vontade do povo e não das classes (oprimidas), materializando-se 

como um instrumento de coerção e opressão. É constituído como um dos principais aparelhos 

da máquina governamental da burguesia para minimizar as tensões sociais através de 

reformas pontuais que “beneficiem” a classe operária. Aprofundando a discussão sobre o 

Estado e o papel das classes, Lênin parece comungar com novos elementos na constituição do 

termo classes sociais, é tanto que a clássica definição no texto denominado “Uma grande 

iniciativa (1919)” parece convergir com tal perspectiva. Ao tratar sobre o trabalho voluntário 

dos membros do partido e simpatizantes nos chamados “sábados comunistas”, em favor do 

desenvolvimento da Rússia pós-revolução, Lênin esclarece: 

Chamam-se classes a grandes grupos de homens que se distinguem pelo 

lugar que ocupam num sistema historicamente definido de produção social; 

por sua relação, na maioria das vezes fixada e consagrada pela lei com os 

meios de produção; por seu papel na organização social do trabalho; e, 

conseqüentemente, pelos meios que têm para obter parte da riqueza social de 

que dispõe e o tamanho desta. As classes são grupos de homens dos quais 

uns podem apropriar-se do trabalho de outro em virtude da posição diferente 

que ocupa num regime determinado da economia social. (LÊNIN, 1980, p. 

146).   
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Tal definição parece expor elementos que vão mais além, ou seja, as classes não são 

apenas posição social no sistema produtivo, mas também, por sua relação com os meios de 

produção e na organização social do trabalho. Desta forma Pereira (2003) esclarece que: 

 
Sua definição permite considerar não só o tamanho e a forma de obtenção, 

mas também a forma de gasto das partes da riqueza social que cabem às 

classes, possibilitando incorporar, subordinadamente, na delimitação das 

classes e de seus estratos, características enfatizadas pelas teorias da 

estratificação social, como o nível de instrução, o local de moradia, ou o 

prestígio das ocupações. Mas, acima de tudo, a definição destaca, com 

justeza, a exploração do trabalho como a base objetiva e estrutural da classe 

correlacionada de trabalhadores expropriados (PEREIRA, 2003, p. 10).   

 

Há avanços significativos na constituição do termo por Lênin, porém uma das grandes 

críticas a este modelo de interpretação está no fato dele não articular a situação de classe com 

a consciência de classe (Ibid. 2003). Parece que este “vazio” interpretativo tenha motivado 

uma série de estudos ao longo do século XX, sobretudo quando há mudanças significativas 

sendo processadas no mundo moderno, desde o campo do trabalho até os aspectos de caráter 

social.  

Paralelamente, uma gama de trabalhos e autores surge para tentar descrever como 

estas mudanças podem (re) definir a condição e atuação de classe social e, se ainda, era 

possível falar em classe, numa complexidade imensa no campo do trabalho, com o surgimento 

de outras categorias, a tecnificação científica e o aumento do setor terciário. Talvez o seu fim 

pudesse ganhar notoriedade diante das circunstâncias políticas e econômicas verificados em 

meados do Século XX, com o surgimento de grandes e variadas mobilizações. 

Segundo Chauvel (1999) a fonte original de tal argumento parece encontrar-se na 

Califórnia, nos anos 1950, onde o estudioso Robert Nisbet publicou, na Pacific Sociological 

Review, um artigo denominado “Declínio e queda das classes Sociais”. Para tal argumento, o 

autor sinalizou o aumento do setor terciário e a elevação do nível de vida, conduzindo ao 

desaparecimento de estratos diferenciáveis. Fato esse compartilhado com outros autores como 

Mills (1979), que cita a complexificação da estrutura de classes e a criação de novas 

ocupações intermediárias do novo tipo de desenvolvimento capitalista. Outros discursos 

caracterizavam a desmobilização política, em função do comodismo da sociedade capitalista e 

o individualismo exarcebado. 

Por outro lado, as mudanças estruturais provocaram ainda, o surgimento de teorias que 

propunham a dissociação das mobilizações sociais ao papel exclusivo e ao vanguardismo do 

movimento operário, em meio ao surgimento de novos agentes reivindicativos como o 
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feminista, o ambientalista e o da garantia dos direitos humanos, gerando, por conseguinte, 

outros métodos de interpretação como a dos novos movimentos sociais, defendidos por 

Alberto Melluci, Touraine e Habermas (ALONSO, 2009).   

Gutierrez (2007), por sua vez, cita os eventos consagrados no chamado maio de 1968 

como uma nova etapa de construções teóricas, passando a questionar a validade das 

interpretações das lutas centradas nas classes sociais, a partir de pólos opostos, utilizou-se, 

sobretudo, uma releitura de Marx, feita pela chamada “corrente althusseriana”, uma clara 

referência ao filósofo francês Louis Althusser. Para isso, o próprio Althusser propôs uma 

renovação na explicação marxista dos processos sociais. Assim, a causa econômica não seria 

a única responsável pelos acontecimentos sociais e políticos, tal concepção explicava-se pela 

negação da premissa hegeliana.  

Seria fundamental para isso, combater a premissa econômica, que separava “estrutura” 

(economia) e “superestrutura” (política e ideologia), cuja leitura era hegemônica no 

marxismo, desta forma, o conceito de modo de produção abarcaria a possibilidade de 

dominação das instâncias política e ideológica. A determinação econômica ocorreria em 

última instância (GUTIERREZ, 2007). Este conceito abre possibilidades para que haja 

determinações principais e determinações secundárias na constituição das classes sociais. 

Como atesta Ferraz (2009): 

 
O determinante de classe não é exclusivamente o lugar na organização da 

produção econômica. Outros determinantes (culturais, político-ideológicos) 

atuam sempre sobre aquele aspecto, sobredeterminando-o, muitas vezes, 

mudando-lhe a forma, contribuindo para constituir a determinação mais total 

(...), o que resulta em múltiplas determinações e múltiplas contradições em 

um tipo de dialética que não está mais no terreno da contradição de dois 

pólos, contradição simples, característica da dialética hegeliana (FERRAZ, 

2009, p. 288). 

 

Poulantzas (1977) amplia o debate ao reconhecer que apesar do fator econômico ter 

um papel principal na determinação das classes, é preciso levar em consideração também a 

superestrutura, ou seja, os aspectos político e ideológico. Como atesta o próprio autor: 

 

Isto é importante na questão das classes sociais. Sua delimitação depende 

das relações de produção, que levam diretamente à divisão social do trabalho 

e à superestrutura político-ideológica, e não das coordenadas de um 

“processo-técnico” qualquer em si: a divisão do trabalho está dominada pela 

divisão social (POULANTZAS, 1977, p. 13).   

 

Para Miguel (1998), Poulantzas vai justificar a presença da pequena burguesia em 

função da utilização dos critérios da propriedade dos meios de produção e do trabalho, 
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surgindo, assim, duas classes fundamentais: o proletariado (não possui meios de 

produção/trabalha) e a burguesia (possui meios de produção/não trabalha); e uma 

intermediária: a pequena burguesia (possui meios de produção/trabalha). Mas essa 

interpretação de proletariado iria incluir toda pessoa que viva de salários, desde o alto 

executivo ao trabalhador braçal16.  

Para superar esta dificuldade, ele incluiu alguns termos explicativos como: 

propriedade econômica e posse; trabalho produtivo e trabalho improdutivo; trabalho manual e 

trabalho intelectual.  

Partindo da constatação de classe intermediária, Wright (1985) considera que o 

conceito de exploração deve ser levado em conta na hora de interpretar as localizações 

contraditórias na sociedade, ou seja, levanta-se o argumento, por exemplo, de que gerentes e 

supervisores possuem situação contraditória entre burguesia e o proletariado, pois mesmo não 

possuindo propriedade, exercem posse dos meios de produção. Certamente, surgiram variadas 

críticas a este modelo que incorpora o fundamento da exploração como primordial. 

Entre as que destacamos está a levantada por Santos (1998) baseada nos trabalhos de 

Savage (1995): 

 

As classes sociais são vistas em primeiro lugar e, sobretudo, como 

coletividades sociais estáveis formadas por pessoas com níveis semelhantes 

de renda e remuneração, estilos de vida, cultura e orientação política. A 

análise de classe deve lidar prioritariamente com a questão da formação de 

classe e não tanto com esquemas classificatórios. As classes sociais estão 

radicadas em processos de exploração. Diferentes tipos de exploração dão 

origem a distintos poderes causais de entidades sociais específicas. 

Entretanto, não basta analisar as propriedades causais de formas 

determinadas de exploração. O vinculo entre tipos de relações exploradoras e 

a formação de coletividades sociais particulares implica o exame das 

condições contingentes que viabilizam ou potencializam o exercício das 

propriedades causais (SAVAGE apud SANTOS, 1998, p. 15).  

 

O trecho acima retrata a complexidade de mensurar a estrutura das classes sociais, 

sobretudo quando levamos em consideração setores ditos intermediários, mais precisamente 

as chamadas classes médias. Harnecker e Uribe (1980), por exemplo, criticam a denominação 

                                                           
16 Outro ponto polêmico foi a análise da classe média de assalariados intermediários, Chilcote (1995) cita o 

trabalho de Burris (1987), quando sintetizou as teorias alternativas em torno de estrutura de classes. O autor 

inclui ainda as teorias de C. Wright Mills (1956) dos trabalhadores de colarinho branco; a teoria de Nicos 

Poulantzas (1977) da nova pequena burguesia; a teoria de Erick Olin Wright (1978) de posições contraditórias e 

a recente teoria de classe de estrutura de classe e exploração (Wright, 1984 e 1985); a teoria Guglielmo Carchedi 

(1975) da nova classe média; e a teoria de Bárbara e John Ehrenreich (1977) da classe profissional-gerente. 

 



51 

 

classe média, que se baseia no agrupamento “indiscriminado” de outras classes (além da 

burguesia e proletariado) e vários grupos sociais que não tem relações profundas entre eles.  

Segundo as autoras, através da ideologia burguesa aglutinam-se: os pequenos 

produtores e comerciantes do campo, da cidade e das minas; os "empregados" de banco e 

comércio, das pequenas e médias empresas industriais; os "funcionários", os profissionais 

liberais, os professores, os jornalistas, os técnicos, os administradores, entre outros, causando 

confusão, desta maneira, em três classes sociais diferentes: a pequena burguesia (urbana e 

rural), o proletariado (setor comercial e bancário) e a burguesia (capitalistas pequenos e 

médios). Como atestam as autoras (Ibid. 1980): 

 

Esta noción, al abarcar grupos tan heterogéneos, no nos sirve para hacer un 

análisis correcto de la manera en que los individuos agrupados en esta 

categoría pueden reaccionar frente a un determinado proceso político 

(HARNECKER e URIBE, 1980, p. 19).  

 

Há autores que sintetizam a dificuldade nas teorias em interpretar as classes sociais, 

como Almeida (1981), que questiona os equívocos no “diálogo de surdos” entre o empirismo 

subjetivista/idealista e o estruturalismo, residindo assim, na omissão de um dos termos ou na 

sua análise separada.    

Baseando-se nesta crítica, o autor propõe a referência estrutural no conceito de classe, 

identificada por lugares e situações, por condições globais e diversas de existência. Os lugares 

de classe condensam de fato, práticas relacionais específicas ao afetarem diferencialmente os 

respectivos ocupantes, por isso, tendem a constituir estes agentes em classes sociais (Ibid., 

1981).  

Os lugares, por sua vez, condicionam elementos comuns de socialização e de 

experiência, ou seja, elementos subjetivos que o autor extrai de Bourdieu, o termo habitus. Na 

realidade, um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, ao integrar as experiências 

passadas, funciona em dados momentos como uma matriz de percepções. As classes que 

incorporam e materializam em habitus tem em si maior probabilidade de pensar e agir de 

forma semelhante do que em relação a membros de outras classes (ALMEIDA, 1981).   

A tentativa de explicação teórica das mudanças sociopolíticas e do campo econômico 

(ascensão do capitalismo) em anos recentes, propiciou o surgimento de variados esquemas 

estruturais tentando explicar as classes, especialmente as classes intermediárias. Ao mesmo 

tempo é preciso salientar que os estudos de Marx sinalizam para questões que vão muito mais 

além do fator/ âmbito econômico ou de posição social, como esclarece Gurvitch (1982): 
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(...) a classe não é nem casta, nem estado, nem corporação, nem profissão, 

nem ofício, nem ordem; que não se fundamenta nem na fortuna, nem no 

rendimento, nem no montante do salário, nem no nível de vida, nem no 

gênero de vida – se bem que possa repercutir-se em muitas destas 

características, Marx e a maioria dos marxistas parecem considerar como 

marcas positivas suficientes das classes sociais os seguintes critérios: o papel 

desempenhado na produção, na circulação e na distribuição das riquezas; a 

participação no antagonismo social que se manifesta na luta pelo poder 

político, pela dominação do Estado considerado como órgão executivo de 

uma classe oprimindo as outras; finalmente, a tomada de consciência de 

classe que corresponde à elaboração de uma ideologia política e social 

particular (GURVITCH, 1982, p. 84).   

Portanto, torna-se uma tarefa árdua tentar achar uma explicação “pura” acerca das 

classes, visto que o aspecto econômico limita, sobremaneira, uma interpretação mais 

articulada com a realidade. Então, é preciso ampliar os aspectos de análise, levando em 

consideração as particularidades de cada agrupamento social. Talvez um ponto peculiar e 

negativo que essas e outras teorias congregam esteja na permanente busca de encontrar um 

“encaixe” para que as classes sociais sejam identificadas. Não cairíamos na mesma premissa 

dos críticos de Marx a respeito da influência hegeliana: burguesia versus proletários? Dessa 

forma, desvencilhar-se de um estruturalismo mecanicista exacerbado, o qual estabelece 

divisões mais ou menos claras das classes sociais, talvez seja um desafio para os próximos 

debates. No cerne desta discussão, reacendemos o debate em torno da ascensão de uma “nova 

classe média” no Brasil no próximo tópico, especialmente com a introdução de políticas de 

acesso ao crédito e melhoria de renda das famílias a partir de 2002. A idéia é tematizar e 

colocar em evidência as imprecisões quando se coloca o fator renda como elemento 

determinante para a classificação das classes sociais. 

 

3.2 Considerações acerca do debate atual sobre classes sociais e classe média no Brasil 

 

Nos últimos anos, cresceu enormemente no Brasil, o debate em torno do conceito 

sobre as classes sociais e o surgimento de uma "nova" classe média, particularmente quando 

se verificou o crescimento da renda entre as famílias, o acesso ao crédito e ao consumo. 

Entretanto a discussão se pautou quase que exclusivamente na definição dessas classes a partir 

da dimensão econômica e do consumo, elementos que, muitas vezes, são utilizados como 

caráter definidor dos estratos sociais.  

Alguns autores não negam a existência da classe média, porém questionam a ascensão 

de uma nova classe, mais precisamente a chamada “classe C”, como denominam alguns 

veículos de comunicação, amparados pelas análises do Instituto de Pesquisa Econômica 
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Aplicada (IPEA), pelo Ministério do Desenvolvimento Social (ainda durante o governo 

Lula)17 e alguns cientistas sociais, conforme se verifica nos escritos de Neri (2008; 2010). Em 

que se utiliza o critério renda como elemento central18. 

O ponto crucial é que outros autores pontuam a centralidade do trabalho19 como 

elemento definidor das classes, alimentado pelo crescimento do setor de serviços e do 

funcionalismo público. Entretanto, ao desaparecer o trabalho como ponto crucial, desfaz-se a 

própria possibilidade de delimitar elementos que possibilitem reconhecer a classe “C” como 

classe social (ABÍLIO, 2011).  

Um bom debate traz Abílio (2011) acerca da “nova classe média” brasileira ao 

dialogar com vários pesquisadores. A autora enfatiza as mudanças técnico-científicas que vem 

ocorrendo em diversas partes do mundo ao citar, por exemplo, Chesnais (2005) em referência 

à dominância da valorização financeira.  

Porém, o ponto mais chamativo é a associação que é feita da “classe C” ao aumento do 

consumo:  

 
Em termos de mercado consumidor, o crescimento da “classe C” se traduziu 

em um aumento extremamente significativo das taxas de consumo de 

determinados bens historicamente associados aos padrões de vida de classe 

média. [...] Os rendimentos associados ao potencial de consumo tornam-se 

                                                           
17  Ver nas referências, o documento lançado pelo Ministério do Planejamento denominado: Indicadores de 

desenvolvimento brasileiro (2001-2012), que sintetiza os dados sobre crescimento de renda, acesso aos bens e 

serviços e, redução das desigualdades sociais. Em outro documento lançado pelo IPEA em 2012, denominado: A 

década inclusiva (2001-2011): desigualdade, pobreza e política de renda traz dados sobre os indicadores 

positivos neste período e a redução das desigualdades. Isso num contexto de efervescência econômica nacional. 

Para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE), quando aprovou a nova definição 

de "classe média" em 2012, faziam parte deste grupo todos aqueles que recebiam uma renda mensal per capita 

entre R$ 291 e R$ 1.019,00, isto é, aproximadamente 54% da População Economicamente Ativa (PEA) do país 

(BRAGA, 2015).  

 
18 Em texto publicado em 2012 e compilado no livro: A pulsão plebeia: trabalho, precariedade e rebeliões 

sociais, Ruy Braga critica este critério adotado pelo governo brasileiro, mais especificamente pela Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da República (SAE), que orientava a criação das políticas públicas do governo federal na 

época, aprovando a nova definição de "classe média" utilizando uma única variável, isto é, a faixa de renda. 

Reforçando a ideologia de que o Brasil transformou-se em um "país de classe média". 

 
19 No processo de socialização humana, o trabalho é encarado como o elemento que possibilitou a humanização 

dos sujeitos coletivos através do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, a capacidade de racionalização 

permitiu que o homem se distinguisse de outros animais e, consequentemente modificasse tanto a natureza como 

a ele mesmo, em suas dimensões objetivas e subjetivas. No modo de produção capitalista as relações sociais são 

dissolvidas e convertidas em relações mercantis, desta maneira o trabalhador é transformado em mercadoria e 

sua força de trabalho adquire um valor que, para garantir sua sobrevivência precisa vender à burguesia que 

detém os meios de produção (MARX, 2001). Na contemporaneidade, há uma reorganização do sistema 

produtivo promovendo algumas alterações no mundo do trabalho: redução do proletariado estável, ampliação do 

trabalho "intelectualizado" no interior das plantas produtivas e modernas, generalização do trabalho precário, o 

trabalho part-time e terceirizado na era da empresa "flexível". Portanto, a centralidade do trabalho no capitalismo 

atual continua presente, porém, com dimensões efetivamente diferentes (ANTUNES, 2000).  
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então centrais para a definição de classes enquanto classes econômicas. 

(ABÍLIO, 2011, p. 2).   

 

Mais adiante, estabelece que a possibilidade desta classe de acesso a bens de consumo 

e serviços não pode ser compreendidos como um modo de vida de classe média. Como 

sintetiza Quadros (2008): 

 

Em poucas palavras, nas condições brasileiras, um autêntico padrão de 

classe média pressupõe o acesso, com recursos próprios, a educação de 

qualidade; cursos de idiomas; viagens internacionais; convênios médicos 

abrangentes; moradias diferenciadas; alguma das diversas modalidades de 

segurança pessoal; serviços pessoais especializados, tais como, psicólogos, 

dentistas, oculistas, fisioterapeutas, nutricionistas e etc. reforçando que, em 

geral, tudo isso deve ser alcançado sem depender das redes públicas de 

serviços sociais bastante sucateadas. O que, convenhamos, está muito 

distante das condições da sofrida “classe C”, que no máximo pode ser 

classificada como remediada ao se diferenciar da massa de pobres e 

miseráveis (QUADROS, 2008, p. 16).   

 

André Ricardo Salata (2015) traz um importante trabalho no bojo deste debate, 

utilizando não só os aspectos objetivos, que possam definir as classes como: renda, 

escolaridade, ocupação e tipos de consumo, como também os aspectos subjetivos dos 

entrevistados, ou seja, a dimensão do pertencimento de classe, ao invés da “consciência” de 

classe, que constantemente é mensurada a partir dos dados sobre localização subjetiva.  

Observa-se que, Salata (2015) se baseou na questão do pertencimento individual, a 

partir de como os entrevistados se classificam “espontaneamente”, utilizando para isso dois 

questionamentos20: “hoje em dia muito tem se falado sobre as classes sociais. A qual classe 

você acha que você pertence?” e “E, entre as listas de opções abaixo (classe alta, classe 

média alta, classe média, classe média baixa, classe trabalhadora, classe baixa/pobre e 

nenhuma classe), a qual classe você acha que pertence?” (Grifo do autor).  

Baseando-se no levantamento e no tratamento dos dados, constatou-se que os 

indivíduos que são reconhecidos como “a nova classe média” ou o agregado de renda “C” 

(para este grupo o autor utilizou a média de renda entre R$ 1.195,01 e R$ 3.474,00), não 

possuem uma clara identidade de classe. Ao contrário, os indivíduos mais abastados (AB com 

renda acima do nível “C”) é que se pode encontrar uma identidade de “classe média”.  

                                                           
20 Para fazer este levantamento, o autor utilizou os dados sobre a “classe média no Brasil” de 2008, que traz 

informações sobre identidade de classes, percepções sobre a estrutura social e informações socioeconômicas. Os 

dados foram colhidos em 141 cidades, entre os dias 08 e 12 de setembro, e sua amostra é representativa para a 

população de 16 anos ou mais, tendo 2.002 casos, possuindo uma margem de erro de dois pontos percentuais 

para o resultado total. Para aprofundamento ver Seleta (2015).   
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Desta forma, para o autor, a classe média no Brasil, não é aquela camada 

estatisticamente intermediária, isto é, a classe “C”, mas sim as pessoas com renda elevada, 

nível superior de escolaridade, com categorias ocupacionais de prestigio médio-alto, com 

probabilidade maior de possuir plano de saúde, poupança, usufruto de viagens ao exterior, 

acesso a teatros, filhos com possibilidade de estudar em escolas privadas, etc. (SALATA, 

2015).    

Um debate interessante faz Márcio Pochman (2012) ao questionar a “ascensão” de 

parcela da população brasileira à classe média como é propagado pelos meios de 

comunicação21. Para ele, o que houve foi uma forte profusão nos setores mais dinâmicos da 

economia do país como o setor terciário, construção civil e indústrias extrativas, além da 

recuperação do valor real do salário mínimo, bem como da proteção e elevação do piso do 

poder de compra das remunerações dos trabalhadores.  

Estes aspectos foram estimulados, concomitantemente, pelo crescimento de parcela 

dos ocupados com até 1,5 salários mínimo, aproximando-se a quase 59% durante a primeira 

década de 2000 (POCHMAN, 2012). A seguinte descrição sintetiza os estudos de Pochman 

(2012): 

 

Em grande medida, a forte expansão do conjunto das ocupações de salário de 

base pertencentes ao setor terciário e da construção civil e indústria extrativa 

favoreceu a mais rápida incorporação dos trabalhadores na base da pirâmide 

social. Com isso, uma parcela considerável da força de trabalho conseguiu 

superar a condição de pobreza, transitando para o nível inferior da estrutura 

ocupacional de baixa remuneração; embora não seja mais pobre, tampouco 

pode ser considerada de classe média. Esta, por sinal, praticamente não 

sofreu alteração considerável, pois se manteve estacionada na faixa de um 

terço dos brasileiros, ao passo que os trabalhadores de salário de base 

aumentaram sua participação relativa de menos de 27%, em 1995, para 

46,3% em 2009. Na condição de pobreza, a queda foi significativa: de 37,2% 

para 7,2% no mesmo período (POCHMAN, 2012, p. 20). 

 

Outros trabalhos demonstram que o caráter econômico ainda é predominante ao 

conceituar as classes sociais, sobretudo quando várias teorias ampliaram o debate em torno do 

fim das classes, ao observar mudanças significativas a partir da segunda metade do século 

XX.  

                                                           
21 Netto (2015) critica a definição de classes utilizando o critério renda: "A sociedade brasileira tem hoje uma 

estrutura de classes muito complexa e eu desconheço qualquer estudo rigoroso e sério sobre isso. Não estou 

falando daqueles estudos publicitários que separam a nossa sociedade em classes A, B, C, D, etc., mas de 

estudos que tragam relações com os meios de produção e com a consciência de um projeto político". 
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Há criticas inclusive, quando se isola o fator renda, como o único demarcador 

determinante de uma condição de classe. Souza (2012) questiona o economista Marcelo Neri 

por apresentar este tipo de abordagem. Se por um lado, a utilização de tal método, autoriza a 

construção de “classes de renda”, por outro, sua análise se compromete em ocultar a dimensão 

sociológica das classes sociais: o estilo de vida. Em seguida, Souza (2012) conclui: 

 

Em suma, a redução do conceito de classe ao conceito de classe de renda é 

uma abstração que suprime e torna uma série de questões relevantes, 

sobretudo aquelas ligadas à ação social dos agentes. Chamar a atenção para a 

dimensão do estilo de vida é também destacar a função explicativa da ação 

social (SOUZA, 2012, p. 304). 

 

Mais adiante, o mesmo autor reafirma a possibilidade de levar em consideração a 

forma de socialização como pressupostos para conceituar as classes, baseando-se numa 

estratégia coletivamente montada no intuito de reproduzir sua própria classe (Ibidem, 2012).  

Diante da heterogeneidade socioeconômica brasileira e dos variados níveis de 

“empregabilidade”, José Alcides Figueiredo Santos (2013) enfatiza a possibilidade da 

abordagem de classe social a partir da noção de desigualdade de direitos e poderes sobre 

ativos produtores de valor. Segundo o autor, essa interpretação oferece uma solução 

unificadora capaz de pensar as diversidades circunstanciais e relações que afetam o poder 

social, bem como as chances de vida dos indivíduos.  

A influência de Erik Wright na categorização é evidente, como demonstra o próprio 

autor. Enquanto Wright sugeriu a delimitação de capitalistas a partir do status do emprego 

(empregador) e o número de empregados no empreendimento, Figueiredo Santos (2013) 

utiliza dados estatísticos oficiais do Brasil e categoriza como capitalistas empregadores com 

11 empregados ou mais.  

Paralelamente, sugerem-se ainda alternativas complementares para delimitar campos 

mais específicos, ou seja, os que empregam seis ou mais empregados (maior) e os que 

empregam cinco ou menos empregados (menor). Outra perspectiva seria a combinação de 

capitalistas com especialistas autônomos, pois, segundo os argumentos, os dois grupos 

comandam o próprio empreendimento e concentram vantagens materiais e de saúde do Brasil 

(FIGUEIREDO SANTOS, 2013). 

A delimitação da classe média neste contexto é extremamente complexa, mutável e 

heterogênea. Assim, para categorizar as localizações privilegiadas da classe média, seja no 

campo autônomo ou no interior do trabalho assalariado, o autor propõe a diferenciação pelo 

exercício da autoridade (dominação nas relações capitalistas e funções gerenciais) ou controle 
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de conhecimento perito (qualificação/perícia). Utilizando os dados do PNAD, o estudo define 

que: enquanto o primeiro abarcaria os diretores de empresas, os dirigentes da administração 

pública e gerentes de produção, por exemplo, o segundo abarcaria o oficial de justiça, 

professores do ensino médio e profissional com formação superior e perito judicial. 

O trabalhador típico é tratado pelo autor como possuidor do controle do ativo de 

capacidade de trabalho, mas é constrangido a ceder ao empregador parte dos frutos do 

emprego produtivo dessa capacidade. Para essa categoria, inclusive, converge a grande 

maioria dos trabalhadores brasileiros (como demonstram os dados), juntamente com o grupo 

que comporta os destituídos de ativos, formado por trabalhador elementar, autônomo precário, 

empregado doméstico, agrícola precário, trabalhador de subsistência e trabalhador excedente. 

Para esse grupo convergem os trabalhos mais degradantes, destituídos de poder, ativos e com 

escassa qualificação. Além disso, são indivíduos que sofrem pelo processo de destituição 

socioeconômica, a insuficiência e pela depreciação dos ativos produtores de valor 

(FIGUEIREDO SANTOS, 2013).    

Sintetizando as informações e os dados do PNAD de 2008 (Figura 03), o autor 

estabelece quatro agrupamentos de classe: as Posições Privilegiadas, os Controladores de 

Ativos de Menor Valor, a Classe trabalhadora ”Não Destituída” e os Destituídos de Ativos, 

para representar a delimitação de classes, a partir da realidade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

   FIGURA 03: CATEGORIAS DE CLASSE A PARTIR DE DADOS DO PNAD (2008) 

 

     FONTE: Extraído de Figueiredo Santos (2013). 
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Uma crítica pontual e importante faz o sociólogo Jessé Souza (2012) ao questionar a 

ascensão da “classe média” no Brasil em consequência de um liberalismo economicista 

dominante que se faz: ao associar “os emergentes” a uma “nova classe média”: 

 

O que complica a situação é que as mentiras sociais são, como vimos, 

sempre “meias-verdades”, do contrário elas não convenceriam ninguém. 

Assim, ninguém “nega”, na verdade, que existam classes sociais. Em um 

país tão desigual como o Brasil isso seria um disparate. O que o liberalismo 

economicista dominante faz é “dizer” que existem classes e negar, no 

mesmo movimento, a sua existência ao vincular classe à renda. É isso que 

faz com que os liberais digam que os “emergentes” são uma “nova classe 

média” por ser um estrato com relativo poder de consumo. O marxismo 

enrijecido não percebe também as novas realidades de classe porque as 

vinculam ao lugar econômico na produção e, engano mais importante e 

decisivo ainda, a uma “consciência de classe” que seria produto desse lugar 

econômico. (SOUZA, 2012, p.22).  

 

Para o autor, o novo capitalismo financeiro transforma a realidade da sociedade, sendo 

necessário compreender estas mudanças no mundo do trabalho pois essa classe é “nova” 

porque a alocação e o regime de trabalho são realizados de modo novo, ao ajustá-los às novas 

demandas de ampliação e valorização do capital, paralelamente, o capital financeiro tenta 

diminuir seu tempo de giro como uma estratégia central do novo processo de acumulação 

ampliada. Em virtude disso, o que há é uma “nova classe trabalhadora brasileira” 22, que se 

ajusta e resulta deste modelo de organização do capital. 

Dessa forma, as concepções apontadas divergem da discussão meramente 

economicista, na qual a dimensão de renda ou de posição social é levada a cabo na hora da 

definição de classes sociais. Nessa perspectiva, Galvão (2011) esclarece que algumas 

discussões reduzem o conceito de classe à renda e à dimensão ocupacional. Além disso, as 

classes como força social em ação não podem ser meros reflexos da posição da estrutura 

econômica. Para ela, o economicismo anula a política ao derivar o comportamento político da 

situação objetiva de classe, e é sob essa perspectiva que alguns autores preferem trabalhar 

com variadas dimensões na hora de buscar uma conceituação do termo. 

Portanto, esta análise acerca do conceito das classes sociais e sua estrutura nos 

convidam a perceber a complexidade em chegar a uma conclusão essencialmente “aceita”, 

especialmente quando se tem como pano de fundo a realidade brasileira. É notória ainda a 

relação entre os binômios economia/classes sociais, causando a redução do conceito e sua 

                                                           
22 Ver mais sobre esta definição no item 2.4: Da Luta de classes à inserção no âmbito das mobilizações dos 

movimentos sociais: dos primeiros trabalhos à perspectiva contemporânea. 
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inviabilidade teórico-metodológica na explicação dos fenômenos sociais contemporâneos e da 

própria dinamicidade socioespacial. A morfologia dos trabalhadores de hoje, complexa, difusa 

e flexível, não é a morfologia social dos proletários do século XVII e, com a expansão de um 

capitalismo sociometabólico, a luta de classes que, para alguns havia sido suprimida, tornou-

se inversamente mais intensa e exaustiva, assumindo assim, uma dimensão abstrata e 

recorrente (ALVES, 2007).  

Diante disso, superar o caráter econômico na explicação e na estruturação das classes 

promove mecanismos que desnudam o verdadeiro sentido implícito nas aparências. 

Crescimento da capacidade de consumo, surgimento de novas categorias trabalhistas e 

aumento da renda da classe trabalhadora ainda são confundidos como elementos 

determinantes na constituição das classes sociais, porém, esses elementos podem causar 

embaraço ou mesmo alterar a verdadeira percepção acerca da essência, ao mesmo tempo, é 

preciso refletir criticamente sobre o surgimento de uma "nova classe trabalhadora brasileira", 

levando em consideração as mudanças provocadas no capitalismo Pós-fordista periférico, o 

que há de novo verdadeiramente, é uma nova percepção sobre estes trabalhadores e novos 

entendimentos sobre a complexidade destas mudanças (tendo como mote o contexto histórico 

brasileiro, a herança colonial e a industrialização tardia). 

 Portanto, é fundamental que os próximos debates científicos pautem-se num campo 

aberto e não doutrinário, especificamente quando se analisam as mudanças profundamente 

radicais que ocorrem nos campos econômicos e políticos na atualidade.  

Para compreendermos o debate sobre as classes sociais e a sua influência no campo 

das Ciências Sociais, particularmente na ciência geográfica, reacendemos a discussão, 

principalmente com a ascensão da Geografia Crítica, que ocorreu como paradigma científico 

contrapondo-se a chamada Geografia tradicional ou pragmática, onde temas do campo social 

marxista impactaram profundamente as subdivisões da ciência, inclusive estudos com a 

temática urbana. Neste sentido, sistematizaremos como os temas foram incorporados na 

disciplina e quais os atuais debates sobre a perspectiva das classes sociais no tópico seguinte.  

 

3.3 As classes sociais na perspectiva da Geografia Crítica: contribuições e mecanismos 

de abordagem   

 

 Em meados da década de 1950, a Geografia começa a conhecer um intenso processo 

de renovação, pois os métodos de interpretação tradicionais são colocados em xeque. Vários 

acontecimentos sociopolíticos e econômicos contribuem para que as mudanças 

paradigmáticas possam ocorrer: crise econômica em 1929 e ascensão do papel do estado, a 
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intensificação da urbanização no mundo, a complexificação e reestruturação produtiva dos 

setores de comunicação, transporte e economia, avanço técnico e científico da informática, 

robótica, satélites, além do desenvolvimento armamentista.  

A “mão invisível” do mercado foi substituída pela intervenção do Estado e, os 

aspectos econômicos, cada vez mais carregados pelo planejamento e pelas agências de 

regulação. Ao mesmo tempo, sobressaia o pensamento tecnocrata, cujas bases teóricas 

ascendia em direção a novas técnicas de pesquisa, de análise espacial, da utilização de uma 

linguagem “rebuscada”, inspirada em dados matemáticos, pois se acreditava na necessidade  

de buscar da precisão cientifica, mérito das ciências exatas, que o movimento de renovação 

vai buscar para a Geografia.  

          A Geografia Tradicional, demasiadamente descritiva, causou a insatisfação e a crítica 

em alguns pontos, entre eles, Moraes (2007) cita a indefinição do objeto e a questão da 

generalização. De fato, as bases do pensamento neopositivista/empiricista influenciaram 

decisivamente na fragmentação da ciência geográfica, justificando assim, a abordagem de 

variados temas, como território, lugar, paisagem, espaço e região. Entretanto poucos estudos 

se pautaram em construir um arcabouço teórico- metodológico ou estudar com afinco o objeto 

da Geografia.  

 Esta imprecisão tornou-se a ciência generalista (debate amplo e redução na análise do 

objeto de estudo), ao ponto de vários fenômenos serem abordados: o papel do Estado, a 

natureza, o panorama das cidades e do campo, a distribuição da população no espaço e a 

influência dos fatores físicos, os aspectos botânicos, entre outros assuntos. 

 Para os críticos da Geografia Tradicional, as transformações no mundo moderno 

necessitavam de novos métodos de abordagem e modelos explicativos, influenciados pela 

idéia de que o objeto da Geografia era a dimensão espacial da superfície terrestre e que para 

estudá-lo era necessário o uso da matemática, de técnicas estatísticas e formulações teóricas. 

Esse movimento ganha o nome de “Revolução Quantitativa” e no Brasil chega sob a alcunha 

de “Geografia Teorética” (NETO, 2010). 

 A Geografia deveria ser uma ciência fundamentada nos princípios da aplicabilidade, 

por isso, várias críticas foram fundamentadas às interpretações ditas “antiquadas”. Entretanto, 

este discurso de “renovação” da Geografia se relacionava, para alguns autores, na crítica 

superficial da análise tradicional e na manutenção do Status Quo sem necessariamente romper 

o conteúdo de classe (MORAES, 2007). Mais adiante o autor salienta (Ibid. 2007): 
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Nessa atualização do discurso burguês a respeito do espaço, que se poderia 

chamar de renovação conservadora da Geografia, ocorre a passagem, ao 

nível dessa disciplina, do positivismo clássico para o neopositivismo. Troca-

se o empirismo da observação direta (do “ater-se aos fatos” ou dos 

“levantamentos dos aspectos visíveis”) por um empirismo mais abstrato, dos 

dados filtrados pelas estatísticas (das “médias, variâncias e tendências”). Do 

trato direto com o trabalho de campo, o estudo filtrado pela parafernália da 

cibernética (MORAES, 2007, p. 110 e 111.). 

 

Modelos matemáticos foram utilizados para interpretar os fenômenos sociais. Por 

exemplo: a localização industrial teria uma relação intrínseca com o mercado consumidor; as 

cidades obedeciam a uma função hierarquizada. Não é difícil encontrar trabalhos que denotam 

imensos dados estatísticos na explicação de determinados fenômenos durante este período, 

principalmente quando analisamos estudos de caráter governamental23.  

É nesta conjuntura política e científica que se desenvolve outra vertente que critica 

profundamente o posicionamento tanto da Geografia Tradicional quanto da Teorética ou 

pragmática. Essa linha de pensamento ficou conhecida como Geografia Crítica. Baseados nos 

trabalhos marxistas, esse posicionamento colocou em evidência a necessidade de debater os 

fundamentos das crises capitalistas, o papel do Estado e as desigualdades e, 

fundamentalmente, a discussão das questões sociais (Ibid, 2007). 

Desse modo, era preciso romper com a proliferação do discurso ideológico da 

neutralidade científica e repercutir a necessidade de uma ciência engajada e classista, de 

denúncia das desigualdades sociais e das injustiças, da exploração capitalista e da condição 

subalterna dos países subdesenvolvidos. Nomes como Pierre George e Yves Lacoste são 

lembrados pela literatura especializada. Enquanto o primeiro introduzia elementos marxistas 

para interpretar o espaço, o segundo construiu críticas profundas ao método geográfico 

predominante na época. O livro “A Geografia: isso serve, antes de mais nada, para fazer a 

guerra”, lançado em 1977 traz contribuições muito importantes para o método da Geografia 

Crítica. 

Nesse livro, o autor destaca a ideologia disfarçada na Geografia dos professores e dos 

técnicos a serviço do Estado. Para ele, as políticas direcionadas pelo Estado tinham um 

objetivo de manter a ordem e “apaziguar” os ânimos, impedindo manifestações 

verdadeiramente democráticas e conscientes e a Geografia ensinada, a serviço do Estado, se 

baseava numa ciência descritiva e pouco crítica da realidade em que estava assentada a 

                                                           
23 Este período também marca a redefinição do papel regional, ou seja, a reafirmação da ação e controle do 

Estado em determinadas áreas, uma das alternativas encontradas seriam: o planejamento regional, a 

transformação da região indutora de potencialidades ou mesmo com características específicas e polarizadas em 

torno de aspectos econômicos. Exemplos clássicos são: O vale do São Francisco e as Regiões Metropolitanas, 

baseados nas teorias de François Perroux, Iohn Friedman e Walter Christaller (CORRÊA, 2002). 



63 

 

sociedade. É nessa circunstância e sob a influência do materialismo histórico dialético que se 

aponta para uma reformulação dos estudos elaborados.  

Assuntos como classes e luta de classes, modos de produção, capitalismo monopolista, 

mobilizações sociais, entre outros, entram de forma concreta nos trabalhos geográficos, entre 

eles, destacamos o do autor italiano Massimo Quaini com “Marxismo e Geografia” de 1979, 

os de Henri Lefebvre com “Espaço e política” de 1972; e David Harvey com “Espaços de 

esperança” e “A produção capitalista do espaço” ambos lançados no Brasil nos anos de 2004 e 

2005, respectivamente. Esses trabalhos conquistam, ao longo dos anos, grande importância e 

influência na renovação científica da Geografia brasileira.  

Quaini (1979) faz parte do conjunto de geógrafos de seu tempo que critica o 

posicionamento da Geografia Tradicional, que adotava um discurso de “despretensão” política 

e ideológica da ciência, mas ao mesmo tempo lançou bases concretas do marxismo na 

Geografia. No livro denominado: “Marxismo e Geografia” o autor questiona os limites 

geográficos, difundidos em trabalhos como nos compêndios: a “terra e o homem”, onde as 

relações homem-território eram historicamente determinadas, como condições naturais de 

troca entre homem e natureza.  

Baseado nos trabalhos de Marx e Engels, o autor propõe compreender o espaço a partir 

da análise da categoria trabalho, agente modificador e preponderante na formação econômico-

social. Quaini sinaliza ainda a propriedade dos meios de produção como condição para a 

obtenção da mais-valia, da divisão da sociedade em classes e da acumulação do capital, este 

último responsável também pela ruptura do vínculo sociedade-natureza (QUAINI, 1979). 

Sem dúvida, uma contribuição inestimável na pesquisa de Massimo Quaini é a 

incorporação dos trabalhos marxistas à ciência geográfica, num período de crise e 

transformações no capitalismo monopolista, abrindo-se assim, um leque de interpretação do 

espaço como resultado do processo histórico-social e das ações humanas no território, além de 

explicar as próprias contradições existentes na sociedade em função do modelo de 

desenvolvimento capitalista. Esses fatos iriam influenciar diretamente diversos outros 

geógrafos, inclusive o trabalho de brasileiros como Milton Santos.  

Outro autor de grande importância de renovação da Geografia foi Henri Lefebvre. 

Mesmo com uma formação no campo da Filosofia, pensou a produção espacial, a vida 

cotidiana na cidade e os aspectos do capitalismo monopolista nas áreas urbanas como poucos. 

Em “Espaço e política”, o autor dedica-se a interpretar os mecanismos que caracterizam a 

produção do espaço.  
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Partindo de hipóteses, ele identifica quatro formas de analisar o espaço na 

contemporaneidade: o espaço vazio; o espaço social; o espaço como um meio ou um 

instrumento; e, por fim, o que ele defende: o espaço como local da reprodução das relações 

sociais através do cotidiano (LEFEBVRE, 2008).  

Há um capítulo dedicado à análise das classes sociais sob a ótica de Marx e seus 

seguidores em que o autor incorpora a dimensão espacial na interpretação. Lefebvre (2008) 

levanta a polêmica discussão na interpretação dos escritos de Marx acerca das classes, ou seja, 

a objetivação em pólos contrários. Para ele, o movimento dialético tem sido muitas vezes 

incompreendido e mutilado em nome de um estrutural-funcionalismo, proporcionando assim, 

uma visão do modo de produção como totalidade. Parece, inclusive, que suas conclusões 

provisórias sinalizam para essa crítica: 

 

- A classe operária não está acima e a salvo das contradições, como se se 

tratasse de uma coerência ou de uma coesão superior; - Seu conceito 

compreende os dois pólos, os dois limites e seu intervalo como um todo 

(com o movimento e a reversibilidade sempre possível desse movimento) 

(LEFEBVRE, 2008, p. 168).    

 

 Os aspectos levantados por Lefebvre conduzem a pensar a formação da classe operária 

em algo muito mais amplo e transitório (passível de mudanças), que a própria dicotomização 

levantadas por alguns estudiosos: seja nas determinações econômicas (como força produtiva), 

nas relações sociais determinadas (como produtora da mais-valia) ou mesmo no nível das 

superestruturas e sobreterminações políticas (do Estado, das instituições e ideologias) 

(LEFEBVRE, 2008). A partir daí, o autor nos conduz a refletir sobre a intrínseca relação entre 

classe operária e proletariado às contradições do espaço.  

Para ele, ao longo da história, o espaço foi utilizado como mecanismo de domínio, 

exploração e manutenção do Status Quo em relação à classe trabalhadora, tornando-se, pois, 

instrumental. O autor exemplifica a “exclusão” dos trabalhadores do espaço urbano (periferia, 

subúrbios, aglomerações satélites) em variadas sociedades, ao mesmo tempo em que o 

capitalismo tem modificado as cidades segundo suas exigências e seus interesses. Para 

Lefebvre, pensar mecanismos de (i) mobilização24 nestes espaços é fundamental (Ibid, 2008).        

Nesta mesma linha de raciocínio, isto é, de “pensar o espaço” sob a ótica da atuação 

das classes, sobressaem os trabalhos do geógrafo David Harvey. Em "A produção capitalista 

                                                           
24 Utilizamos este termo para suscitar o debate em torno do questionamento feito pelo autor: Se o espaço é 

utilizado como mecanismo de exploração da classe trabalhadora e acumulação extensiva do capital pelos grupos 

hegemônicos, por que a classe operária não protestava contra as disposições espaciais que se estabeleciam (em 

1968)?  
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do espaço (2001)", livro recente do autor, Harvey nos conduz a refletir sobre acumulação do 

capital, sob as bases efetivamente geográficas, utilizando a releitura do “Manifesto 

Comunista” e as condições atuais de acumulação capitalista.  

O autor evidencia o caráter espacial nos trabalhos de Engels e Marx. Para elucidar tal 

concepção, Harvey caracteriza o tratamento dado pelos autores na expansão e acumulação 

capitalista pela burguesia: a supressão das “fronteiras”, a conquista de novos mercados e o 

controle das “forças da natureza” pelos seres humanos. Atuando decisivamente na 

organização dos próprios trabalhadores, isto é, uma luta com características nacionais se 

converte numa luta muito mais ampla do ponto de vista espacial. Como sugere o próprio 

Harvey (2005): “A organização da luta da classe trabalhadora se concentra e se difunde pelo 

espaço, refletindo as ações do capital” (HARVEY, 2005, p. 198).  

O autor parece se empenhar em afirmar a não-neutralidade espacial na dinâmica da 

luta de classes e critica veementemente a leitura mecanicista: avanço burguês, 

desnacionalização da classe trabalhadora e preparação das mesmas para a revolução. Muito 

mais que caracterizar aspectos amplos de/no “gerenciamento” do capital, concorda, por 

exemplo, na implantação de todos os tipos de divisões de classe e gênero. 

Segundo Harvey, as condições conjunturais na atualidade refletem o “prenúncio” do 

Manifesto, ou seja, o crescimento massivo (e ao mesmo tempo da exploração) da força de 

trabalho global em andamento, nos países em desenvolvimento. Estas condições estão 

corporificadas em tudo, seja no tênis Nike ou nos produtos Disney.  

No entanto, para o autor, é preciso refletir sobre as mudanças verificadas no mundo 

moderno e, ao mesmo tempo, combater em diferentes escalas espaciais, conforme ele 

sentencia adiante (Ibid. 2005): 

 

A maneira de construir um movimento político, em diversas escalas 

espaciais, como resposta às estratégias geográficas e geopolíticas do capital, 

é um problema que, em esboço ao menos, o Manifesto articula de modo 

evidente. Como fazer isso para o nosso tempo é uma questão imperativa, que 

temos que solucionar para nosso tempo e lugar (HARVEY, 2005, p. 218).   

 

Neste importante estudo, Harvey nos leva a crer na atualidade dos escritos de Marx e 

Engels, ao mesmo tempo em que relaciona à conjuntura atual de acumulação e exploração 

capitalista, verificadas em alguns países em ascensão como China e Indonésia. Sua pesquisa 

não prega o “fim das classes”, ao contrário, reintroduz elementos novos de sua constituição, 

propagando a necessidade de organização da classe trabalhadora, cada dia mais complexa, 

num mundo onde as bases espaciais são cada vez mais importantes. 



66 

 

Em “Espaços de esperança”, Harvey (2004) dedica um dos capítulos, o crescimento 

vertiginoso do proletariado, impulsionado pelas economias emergentes, ao mesmo tempo em 

que explora a degradação destes mesmos trabalhadores. O cerne do trabalho, entre vários 

aspectos, é ratificar a dimensão espacial e as mudanças ocorridas no mundo, ao mesmo tempo 

em que conclama: que o movimento socialista perceba tais transformações a fim de combater 

o próprio capitalismo, promovendo inclusive, projetos alternativos e verdadeiramente 

democráticos.  

O ensaio configura-se como uma ferramenta importante de releitura das obras de Marx 

na contemporaneidade. Reconhece, fundamentalmente, a permanência da luta entre as classes 

e sua multiplicação em todo o mundo: aglutinar estas forças, em prol de um novo modelo de 

sociedade, é uma das questões que o autor deixa em aberto e propicia a reflexão. Em pesquisa 

mais recente de Harvey (2014), denominado de "Cidades rebeldes: do direito à cidade à 

revolução urbana", o autor traça um perfil do modelo atual, na qual o desenvolvimento urbano 

é orientado para a reprodução do capital e do acúmulo de excedentes, ao mesmo tempo que o 

capital age nestes espaços aumentando sua influência, simultaneamente, ele promove fissuras, 

dando margem para o surgimento das lutas anticapitalistas, pensando em alternativas fora da 

lógica da acumulação.  

No Brasil, as mobilizações em torno da redemocratização do país, as greves no ABC 

paulista e o renascimento dos movimentos populares fizeram com que a segunda metade da 

década de 70 fosse extremamente importante para a ascensão dos setores progressistas do país 

e o fim da ditadura militar. E é nesta efervescência política que, em 1978, na cidade de 

Fortaleza (CE), é realizado o emblemático III Encontro Nacional de Geógrafos, evento que 

caracterizou a ascensão da Geografia crítica no Brasil. Pedon (2009), ao tratar o substrato de 

classes e das lutas de classes, cita como emblemáticos e pioneiros os trabalhos de Manuel 

Correia de Andrade e Josué de Castro. O primeiro com seu clássico “A terra e o homem no 

Nordeste”, de 1963 e o segundo com “Sete palmos de terra e um caixão: ensaio sobre o 

nordeste área explosiva”, de 1967.  

São de grande relevo ainda as pesquisas de Milton Santos: “Por uma Geografia nova”, 

“Geografia, marxismo e subdesenvolvimento” e "O espaço do cidadão"; Bem como os 

estudos de Ruy Moreira em: “A Geografia serve para desvendar máscaras sociais” e o livro 

lançado em 1985, baseado em sua dissertação de mestrado, denominado: “O movimento 

operário e a questão cidade-campo no Brasil”.  

Outro autor de grande importância neste período de renovação foi o professor 

Ariovaldo Umbelino que discutiu o projeto Jari (implantado pelo governo militar no Pará e 
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Amapá), revelando a ligação entre o papel do estado e a concentração fundiária (PEDON, 

2009). Acrescentamos ainda o texto de Carlos Walter Porto Gonçalves denominado “A 

Geografia está em crise. Viva a Geografia!” 

Josué de Castro, estudioso que se destacou em várias áreas do conhecimento, por suas 

pesquisas sobre a temática da fome, elaborou uma análise de importante descrição acerca da 

conjuntura política e social no Nordeste. Analisando apenas o título, denominado: “Sete 

palmos de terra e um caixão: ensaio sobre o nordeste área explosiva”, compreenderemos tal 

associação.  

Neste livro, escrito entre outubro de 1962 e fevereiro 1964, pouco antes do Golpe 

Militar, o autor tenta retratar esquematicamente a historiografia da região, utilizando 

elementos do passado para compreender a condição conjuntural de miséria, fome, 

desigualdade, exploração do trabalhador e, acima de tudo, mobilizações em torno da terra 

daquele período. 

Relatando desde as condições geográficas, passando pela estrutura agrária e formação 

territorial da região, o autor ainda faz ressalva de alguns dados como analfabetismo e renda 

per capta, para entender o clima de mobilizações e descontentamento da população local 

contra a desigualdade e o poder do latifúndio. 

Porém, a maior contribuição deste autor para a Geografia brasileira está no 

pioneirismo de retratar as mobilizações no Engenho Galileia, tendo à frente João Firmino, 

fundador da primeira das Ligas Camponesas no Nordeste em 1955, contra a estrutura agrária 

arcaica e concentradora. Ele descreve a ação dos usineiros e o apoio da classe política 

hegemônica a este grupo, bem como a condição de miséria do trabalhador. Além disso, tenta 

dar luz de esperança em torno da organização dos trabalhadores, exaltando as palavras de 

reforma proposta pelo governo do então presidente João Goulart, deposto em seguida pelos 

militares. 

Mais do que identificar as classes (camponeses destituídos das condições elementares 

de sobrevivência e oprimidos pelo latifúndio), ele caracteriza a luta entre elas em pulsação no 

Nordeste, os mecanismos de mobilização, as estratégias políticas e os entraves encontrados 

pelos trabalhadores na luta cotidiana, em torno da reforma agrária e dos direitos trabalhistas. 

Outro trabalho não menos essencial e que retrata também o Nordeste neste período, 

está o do Geógrafo Manuel Correia de Andrade (1963). Convergindo com os escritos de Josué 

de Castro, o autor retrata toda a trajetória de luta e mobilização na região, tratando 

especificamente da criação do sindicalismo camponês, mais conhecida como Liga 

Camponesa. Destaca a participação do advogado e deputado estadual Francisco Julião, junto 
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aos trabalhadores rurais no engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, zona da mata 

pernambucana. 

Descreve ainda, a condição do trabalhador rural, a conjuntura econômica de expansão 

dos canaviais com a anexação das pequenas plantações locais, além das mobilizações contra a 

exploração e o latifúndio. Parece que o autor sinaliza para um agravamento das tensões no 

suceder dos fatos, quando conclui (Ibid, 1964):         

 

Daí concluirmos que estamos vivendo um período crítico: ou as 

reivindicações populares justas são atendidas e dá-se ao homem do campo 

condições de vida compatíveis com a dignidade humana ou a revolução 

prevista pelo Governador Aluísio Alves25 será inevitável e a estrutura 

fundiária arcaica que aí temos ruirá, arrastando em sua queda tudo que nela 

se apóia. Sua situação é tão difícil, suas condições são tão precárias que a 

essa altura ninguém a defende, desde os comunistas até os católicos, 

divergindo da maneira mais ou menos rápida, mais ou menos radical de 

como planejam destruí-la (ANDRADE, 1964, p. 257).    

 

Esses dois trabalhos sobre o Nordeste são extremamente importantes, levando Pedon 

(2008) a denominar de a “pré-história” dos estudos dos movimentos sociais na geografia 

brasileira. Muitos mais do que retratar os aspectos que norteiam as classes, neste caso a dos 

trabalhadores rurais, caracterizam a forte e pujante mobilização pela reforma agrária, ou seja, 

a luta destas classes contra a estrutura de terra concentradora e do poder hegemônico dos 

usineiros; resultante, para Josué de Castro, de um passado colonial, concentrador e 

latifundiário e que ainda, garante privilégios para as camadas mais abastadas. Portanto, há que 

destacar o pioneirismo brasileiro demonstrado através dessas duas obras consideradas 

clássicas.   

Anos mais tarde, mais precisamente após o “hiato” acadêmico, durante a ditadura e 

sob a ascensão da Geografia radical no Brasil, o geógrafo Milton Santos parece compactuar 

com as críticas vindas da Europa. Entre os expoentes e críticos do tradicionalismo geográfico, 

destacaram-se: Yves Lacoste, Pierre George e Jean Tricart. Nesse contexto, a necessidade 

extremada de reformulação do “pensar” a Geografia, refletiu diretamente em seu livro “Por 

uma Geografia nova”, de 1978, auge dos acontecimentos históricos e da ascensão da 

Geografia crítica no país. O autor faz duras verberas ao modelo instituído nos centros de 

pesquisa e de política Estatal, denominada de Geografia Pragmática. Para ele, tal modelo 

ofuscava as contradições sociais do capitalismo monopolista ascendente, e nesse contexto, era 

                                                           
25 Governador do Rio Grande do Norte entre os anos de 1961 e 1964 pelo Partido Social Democrático. 
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preciso analisar estas mesmas contradições, pois a própria conjuntura sociopolítica buscava 

explicações mais plausíveis para a realidade instalada.  

Santos (1978) questiona não só o modo como era tratado o objeto da Geografia: o 

espaço,  bem como os mecanismos de interpretação que utilizavam a base econômica para 

explicar o arranjo espacial, além da ausência do fator social como categoria analítica de forma 

coerente. Propõe então a utilização da categoria de formação sócio-econômica e espacial, pois 

segundo ele: “Não há e jamais houve Formação Social independente do espaço”(SANTOS, 

2004, p. 245). Erro comumente cometido em estudos anteriores. 

No que concerne às classes sociais, Milton Santos (2004) dedica um trecho e reafirma 

a divisão da sociedade em classes, utilizando também o simbolismo do espaço-mercadoria 

para destacar esta mesma divisão, a partir do poder de compra dos indivíduos. Mas o notório 

em seu trabalho é a influência marxista em estabelecer a divisão da sociedade a partir da 

apropriação dos meios de produção, ou seja, os que possuem e os despossuídos, como assinala 

na seguinte passagem: 

 
A sociedade se transforma em espaço através de sua redistribuição sobre as 

formas geográficas, e isto ela faz em benefícios de alguns e em detrimento 

da maioria; ela também o faz para separar os homens entre si, atribuindo-

lhes um pedaço de espaço segundo um valor comercial: e o espaço-

mercadoria vai a cada aos consumidores como uma função de seu poder de 

compra. O estudo do espaço exige que se reconheça os agentes dessa obra, o 

lugar que cabe a cada um, seja como organizador da produção e dono dos 

meios de produção, seja como fornecedor de trabalho (SANTOS, 2004, p. 

263).  

   

Mesmo não tratando de forma clara de classes sociais em: “Geografia, marxismo e 

subdesenvolvimento” (1978), este artigo, por seu valor histórico e conjuntural, estabelece 

alguns encaminhamentos propositivos de possibilidade de utilização das categorias marxistas 

como: capital fixo e capital circulante, valor de uso e valor de troca e também a própria 

estrutura de classe. Em "O espaço do cidadão", cuja primeira edição remonta a 1987 (auge da 

redemocratização do país), Milton Santos (2012) reitera a necessidade de interpretar as classes 

sociais levando em consideração o espaço geográfico, uma vez que a organização espacial 

estava condicionada pela disparidade na distribuição da pobreza e riqueza. Assim, enquanto o 

primeiro texto nos conduz a pensar a acumulação do capital como explicação das 

desigualdades regionais dentro dos países e as variações entre as nações, caracterização 

importante para as causas do subdesenvolvimento e, consequentemente, da divisão de classes, 

o segundo propõe a interpretação das classes sociais considerando a base territorial. 
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Sob a mesma alcunha de uma Geografia Radical, Ruy Moreira em artigo lançado em 

1978 sob a eclosão das mobilizações pela redemocratização do país, propõe um 

redirecionamento dos estudos geográficos a partir de uma forte influência do materialismo 

histórico dialético. Para ele, mais do que um receptáculo de diversas instâncias, o espaço 

geográfico é a expressão mais eloquente do processo de produção social, de uma formação 

econômico-social ou nas palavras de Marx “uma segunda natureza”.  

Baseados nos princípios marxistas, o autor esclarece ainda que o arranjo espacial 

representa a síntese das relações de classes e de suas lutas, características intrínsecas do 

capitalismo, do sistema de distribuição e produção, bem como da fusão das variadas 

instâncias econômico-social, como a fábrica (instância econômica), o tribunal (instância 

jurídico-política) e a igreja (instância ideológica).  

Incrementando a formação espacial como totalidade, o autor (Ruy Moreira) faz uma 

relevante contextualização acerca das classes sociais numa linha de raciocínio de Marx e 

alguns de seus seguidores: 

 

Dependendo da posição em que os homens se coloquem face aos meios de 

produção, as relações de produção serão relações sociais entre iguais ou 

entre proprietários, surgindo, neste segundo caso, uma estrutura social de 

classes sociais que comandará o processo global da formação econômico-

social. Assim, numa formação econômico-social desse tipo, toda vez que no 

processo de reprodução se reproduzirem as relações de produção, estará na 

verdade com a reprodução destas se reproduzindo a estrutura de classes. 

(MOREIRA, 1978, p. 12). 

 

Muito mais do que a expressão dessas lutas, o espaço é condição também de 

exploração e reprodução das classes hegemônicas, representado pela burguesia, compradora 

da força de trabalho do proletariado que, por sua vez, a vende por não possuir meios de 

produção. Dessa forma, esse estudo que teve um grande impacto na Geografia brasileira deu 

subsídios para pensar o espaço não apenas como a simples distribuição de objetos e seres 

vivos, mas também para compreender e analisar o parâmetro social como essencial no 

processo de organização espacial.  

Em seu livro “O movimento operário e a questão cidade-campo no Brasil”, Ruy 

Moreira define o espaço brasileiro como ordenador da reprodução dos antagonismos de 

classes. A partir da análise histórica que faz da relação cidade-campo (ou 

industrialismo/agrarismo), o autor tenta explicar que essa mesma estratégia é o plano geral 

das alianças a partir do qual a burguesia pratica o domínio e sua hegemonia de conjunto 

(MOREIRA, 1985).  
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O espaço, para ele, é o mecanismo utilizado pela classe dominante, apoiado pelos seus 

aparatos, como o Estado, para propagar a ideologia, promover a divisão internacional do 

trabalho, desencadear as contradições nucleares (capital-trabalho/capital-capital) e manter e 

reproduzir a ordem social. As classes sociais seriam, portanto, o reflexo do desenvolvimento 

capitalista que expõe todas as contradições inerentes, como explica a seguir: 

 

Enquanto o modo de produção é uma estrutura nucleada em contradição de 

classes fundamentais dadas, a exemplo da burguesia e proletariado para o 

modo de produção capitalista, a formação econômico-social é uma estrutura 

que combina o entrecruzamento das contradições nucleares dos modos de 

produção que contêm (MOREIRA, 1985, p. 34).   

   

Ademais, o autor reconhece o caráter territorial das ações de classe como mecanismo 

de mobilização e luta, ao tratar das greves operárias no ABC26 e da luta camponesa: “(...) a 

dialética que territorializa a acumulação do capital é a mesma que territorializa seus 

coveiros27” (Ibid, 1985, p. 183). 

Veem-se claramente os trabalhos marxistas sendo incorporados às pesquisas 

geográficas neste período, especialmente quando se discute termos historicamente discutidos 

por autores como Marx, Engels, Rosa Luxemburgo e Lênin, agora sob a perspectiva do 

espaço. Por exemplo: a categoria trabalho é incorporada aos estudos geográficos para explicar 

a organização espacial sob a ótica de um determinado modo de produção. Como explicita 

Gonçalves (1978): 

 

(...) a relação do homem com a natureza, sua dialética de produção do espaço 

e da sociedade, se faz através do trabalho e este trabalho só existe 

socialmente, enquanto relações de produção que caracterizam um 

determinado modo de produção. (GONÇALVES, 1978, p. 90). 

 

 Desta forma, modos de produção, aparelho ideológico do estado, superestrutura, 

mais-valia, entre outros termos, foram reunidos aos estudos em anos posteriores, sobretudo 

nos anos 80 e início dos anos 90, quando crescem sobremaneira os trabalhos sobre o campo e 

a cidade, e os desdobramentos da estrutura fundiária, dos movimentos sociais e a necessidade 

das reformas urbana e agrária. 

                                                           
26 Parte da Região Metropolitana de São Paulo, tradicionalmente industrial, que envolvem as cidades de Santo 

André, São Bernardo do Campo e São Caetano.  
27 Há uma passagem no capítulo 1 do Manifesto Comunista em que Marx faz a seguinte análise: “Assim, o 

desenvolvimento da grande indústria soca o terreno em que a burguesia assenta o seu regime de produção e de 

apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do 

proletariado são igualmente inevitáveis." (MARX e ENGELS, 1999). Um claro exemplo da influência de Marx 

na Geografia Crítica. 
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Porém, fundamentalmente, as pesquisas tanto de autores estrangeiros como brasileiros 

se destacaram por incorporar a teoria marxista à Geografia. O espaço deixou de ser apenas 

receptáculo dos objetos e ações, para ser ambiente das ações sociais: com toda contradição 

inerente ao modo de produção capitalista.  

Os meios de produção e reprodução, circulação, consumo, mais-valia são abordados 

sob a ótica do espaço geográfico, por isso, a necessidade de utilização do termo formação 

econômico-social, proposto por nomes como Milton Santos e Ruy Moreira, por exemplo. 

A forte influência de Marx, ao final dos anos 70, parece indicar a divisão de classes 

sociais a partir do ponto de vista histórico e da relação de produção. Críticas à parte 

(relacionadas ao fator econômico), as bases dos livros de Marx e Engels como “O Manifesto” 

e o “Capital”, bem como os de autores pós-Marx, como o próprio Lênin que escreveu “O 

Estado e a revolução”, parecem acalentar interpretações de muitos geógrafos. É o que se 

verifica nos estudos dos mais diferentes âmbitos: urbano, rural, econômico e político, que 

ganham plena visibilidade no Brasil pós ditadura militar, não à toa temas como movimentos 

sociais, luta de classes, subdesenvolvimento e imperialismo vão ganhando cada dia mais 

espaço nas pesquisas acadêmicos.  

Hoje, muitas análises versam sobre as insurgências e as mobilizações anticapitalistas 

no espaço urbano, além de propor alternativas às cidades que se desenvolvem sob a lógica do 

capital, como os trabalhos do Geógrafo David Harvey28. De modo que, a luta de classe é 

extremamente atual e se materializa nos conflitos e nas contradições verificadas no espaço 

geográfico, como exemplificaremos no próximo tópico. 

 

3.4 Da Luta de classes à inserção no âmbito das mobilizações dos movimentos sociais: 

dos primeiros trabalhos à perspectiva contemporânea 

 

A conceituação de luta de classes, historicamente, sempre esteve atrelada à condição 

classista, materializada pela ação dos operários inseridos num contexto de trabalho fabril. São 

notórios os trabalhos de Marx e Engels acerca das mobilizações e crescimento do movimento 

operário na Europa. Porém após as variadas mobilizações que sacudiram vários países, entre 

eles a França, o vanguardismo da classe trabalhadora é questionado com o crescimento de 

manifestações que criticavam desde a falta de cidadania até as guerras imperialistas.  

                                                           
28 O autor é um dos mais respeitados marxistas da atualidade, se dedica em compreender a dinâmica do capital 

sob a perspectiva geográfica e as contradições inerentes a este processo. Sobre as manifestações no espaço 

urbano contribuiu nos livros: "Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas" de 2012 e "Cidades 

Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil" de 2013.  
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Dessa forma, este capítulo tenta analisar os seguintes questionamentos: Quais os aspectos 

particulares que associavam luta de classes à ação operária? É possível pensar na associação 

do termo luta de classes à ação dos movimentos sociais na atualidade, mesmo esses 

movimentos não assumindo uma postura e uma práxis assentada no marxismo? E, como 

estabelecer parâmetros associativos entre luta de classes e novas modalidades de atuação 

desses movimentos? Enfim, são temas longe de serem sacramentados, entretanto ricos e com 

possibilidades concretas de serem debatidos. 

 Indubitavelmente, o conceito de classes sociais é inerente à luta que se estabelecia entre 

grupos distintos ou com interesses conflitantes. Não ao acaso, as palavras de Marx e Engels 

(1996), no “Manifesto Comunista”, denotam claramente esta tensão ao longo da história 

social, fato que fora ampliado com o desenvolvimento da sociedade capitalista e o 

crescimento da exploração da classe operária: 

 

A história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de classes. 

[Homem] livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses e de 

corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos (MARX e ENGELS, 

1996, p. 7). 

 

 Os autores fazem um resgate histórico para demonstrar a divisão da sociedade em 

classes e o próprio combate entre elas, seja na Roma Antiga com a divisão da sociedade em 

patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos; seja na sociedade Feudal, entre senhores, vassalos, 

mestres e servos; ou mesmo na sociedade capitalista, que colocou em evidência novas classes 

sociais, porém não suplantou as velhas contradições, materializadas antagonicamente entre 

burguesia e proletariado. 

 Para Marx e Engels (1996), a burguesia, durante seu domínio de classe, criou forças 

produtivas mais colossais e mais numerosas que todas as gerações passadas em conjunto. Para 

provar esse fato, eles dão como exemplos a subjugação das forças da natureza pela ação 

humana, as máquinas, a aplicação da química à indústria e à agricultura, a navegação a vapor, 

as estradas de ferro, enfim, a utilização de várias ferramentas e mecanismos de acúmulo de 

capitais e exploração da mais-valia. 

 Com a expansão capitalista e o desenvolvimento da burguesia, ascende também a 

classe dos proletariados com o assalariamento, resultante do crescente emprego de máquinas 

(novos métodos de produção) e da divisão do trabalho. Por outro lado, a própria camada 

inferior da classe média como comerciantes e artesãos, são obrigados também a entrarem nas 

fileiras do operariado.  
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A historicidade, segundo os autores, mostrava que o aperfeiçoamento constante das 

máquinas tornava a condição de vida do proletário cada vez mais degradante, ao passo que os 

próprios trabalhadores formavam uniões para combater o poder da burguesia. Esta luta 

deixava de ser individual e passava a ser conjunta e, em localidades diferentes, tal luta deveria 

ser ainda condicionada pela classe verdadeiramente revolucionária (o proletariado) para a 

supressão da propriedade privada e da burguesia, na construção de uma nova sociedade, a 

sociedade comunista. Bases teóricas dos trabalhos de Marx e Engels, portanto, são 

apresentadas de forma mais geral e ainda incipiente no “Manifesto”. 

É preciso salientar, porém, que as informações contidas neste livro resultam das 

próprias observações dos autores em torno da sociedade capitalista e das lutas travadas pelas 

classes distintas, que vinham sendo vivenciadas na Europa.  

É neste contexto, de convulsões políticas e sociais, que eles publicaram trabalhos 

inéditos que tentavam descrever suas impressões acerca das lutas e estratégias do movimento 

operário que eclodia em pleno século XIX, são eles: “Luta de Classes na França de 1848 a 

1850” e “Lutas de classes na Alemanha”. Conjunto de textos publicados em meados do século 

XIX, especialmente na Gazeta Renana29 e que foram reunidos anos mais tarde. 

Na introdução de “Luta de Classes na França”, Engels parece concordar com o caráter 

pioneiro desta pesquisa e da utilização da base materialista de interpretação conjuntural e 

econômica:  

 
O trabalho que aqui reeditamos foi a primeira tentativa de Marx para 

explicar um fragmento da história contemporânea por meio do seu modo 

materialista de [a] conceber a partir da situação econômica dada (ENGELS 

in MARX, p. 02, 1997).   

   

Os textos narram a eclosão, a partir de 1848 na Europa, de uma série de movimentos 

revolucionários de cunho liberal. Esse fato ficou conhecido como a primavera dos povos. A 

França tornou-se um dos lócus privilegiados, analisados por Marx e Engels, porque 

representava algo similar ao que acontecia em países como Alemanha, Hungria e Áustria, ou 

seja, crescimento de governos autocráticos e repressão das classes subalternas, além da forte 

crise econômica e social30. Essas condições acenderam os debates em torno dos movimentos 

                                                           
29 Jornal Alemão do século XIX editado por Karl Marx. 
 
30 A conjuntura francesa é representada pela figura do rei Louis-Philippe, que abdica em 1848, ocorrendo em 

seguida a proclamação da república. Mesmo com a mudança política, a instabilidade continua aproximadamente 

até 1851, período em que Carlos Luís Napoleão Bonaparte proclama o Segundo Império Francês, através de um 

golpe, sufocando as reivindicações populares. Este período histórico ficou conhecido como Napoleão III.   

 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/f/filipe_luis.htm
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revolucionários, ao passo que Marx e Engels ficam atentos a tais condições e aproveitam para 

lançar as bases de suas teorias.  

Nesse livro, Marx descreve as mobilizações na França entre 1848 e 1850, as manobras 

da burguesia na perpetuação do poder e a tentativa revolucionária dos proletários franceses 

frente à ascensão de grupos reacionários. Ele analisa o governo de Louis-Philippe como um 

período dominado pela aristocracia financeira, atrelado ao endividamento do Estado e à forte 

crise econômica no país que agravaram a permanência do governante, tanto que em 1848 é 

substituído por um governo provisório e, logo em seguida, através da pressão popular, 

instaura-se a república francesa.  

Com a instauração da república, o proletariado viu uma possibilidade concreta de 

participação do governo ou mesmo de instauração de um processo revolucionário, porém nem 

o governo desencadeou ações de participação dos proletários, tampouco revogaram leis 

impopulares instituídas durante o governo de Louis-Philippe.  

O autor ainda fez grandes ressalvas sobre a insurreição dos operários e a luta de 

classes que se travou entre a burguesia e os operários durante a república, como atesta na 

seguinte passagem: Aos operários não restava escolha: ou morriam à fome ou iniciavam a 

luta. Responderam, em 22 de Junho, com a imensa insurreição na qual se travou a primeira 

grande batalha entre ambas as classes em que se divide a sociedade moderna. Foi uma luta 

pela manutenção ou destruição da ordem burguesa. "O véu que encobria a república rasgou-

se" (MARX, 1997, s/p.). 

Nesta mesma conjuntura, Marx utiliza pela primeira vez a palavra ditadura do 

proletariado como sendo o governo pós-revolução proclamado e conduzido pelos operários: 

“surgia agora a audaciosa palavra de ordem revolucionária: Derrube a burguesia! Ditadura da 

classe operária! (Ibid, 1997). Mesmo sendo esmagada pela burguesia francesa, essa 

insurreição acontecida entre os dias 23 e 26 de junho de 1848, foi a primeira guerra civil da 

história entre o proletariado e a burguesia.  

Em dezembro de 1848, Louis-Napoléon é eleito. Mesmo sendo estimado pela imensa 

maioria da população, inclusive os camponeses, o governante, para Marx, segue a mesma 

cartilha dos preceitos da burguesia: manutenção de impostos, proclamação de uma 

constituinte a favor dos interesses burgueses, etc., como é observado pelo próprio Marx 

(1997): 

 

O que acima de tudo a Constituição devia constituir era a dominação da 

burguesia. Era, portanto, evidente que a Constituição só podia entender por 
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direito de associação as associações que se harmonizavam com a dominação 

da burguesia, isto é, com a ordem burguesa (MARX, 1997, s/p). 

 

 

Marx acredita na impossibilidade dos variados governos de atender às necessidades 

das camadas populares. Isso ficou claro em suas análises ao longo dos dois anos. Mesmo 

reconhecendo que a luta institucional é uma das armas para “minar” a burguesia, crê que a 

revolução e o socialismo são os principais objetivos dos operários, conforme atesta a seguir: 

 

Este socialismo é a declaração da permanência da revolução, a ditadura de 

classe do proletariado como ponto de trânsito necessário para a abolição das 

diferenças de classes em geral, para a abolição de todas as relações de 

produção em que aquelas se apóiam, para a abolição de todas as relações 

sociais que correspondem a essas relações de produção, para a revolução de 

todas as idéias que decorrem destas relações sociais (Ibid, 1997, s/p). 

 

Esse curto período de atuação incipiente de grupos populares e de reivindicações por 

toda a França é substituído em 1851 pelo golpe de Louis-Napoléon, que sepulta, de uma vez 

por todas, as pretensões dos operários e camponeses.  

Um segundo trabalho, escrito neste período de efervescência na Europa e de 

fundamental importância é “A luta de classes na Alemanha”. Esse documento reúne textos de 

Marx e Engels escritos durante a Revolução Alemã, entre 1848 e 1849. Em um dos textos, 

Marx ressalta o caráter revolucionário a partir do levante dos tecelões da Silésia, província da 

Prússia, em junho de 1844. Mesmo não estando orgânica e estrategicamente “maduros”,  os 

operários são enxergados pelo autor como fios condutores do socialismo devido a sua ação 

revolucionária:  

 

“(...) sem revolução o socialismo não poderá se concretizar. Ele necessita 

deste ato político, já que necessita recorrer à destruição e à dissolução” 

(MARX, 2010, p. 52). 

 

Outro texto importante que compõe este livro é o documento interno da Liga dos 

Comunistas de 1850. Trata-se de uma circular escrito por Engels e Marx que reforça a idéia 

de uma revolução permanente, ou seja, a instituição das revoluções democráticas proletárias 

em um só processo histórico ininterrupto. Utilizando, para isso, um contexto específico com a 

aliança entre o proletariado alemão e as forças democráticas, através da organização dos 

proletários em torno dos chamados clubes, comitês e sua guarda armada.   

Os livros mencionados se configuram, portanto, como essenciais para a descrição da 

práxis das lutas populares e das condições conjunturais entre 1848 e 1850, na França e na 
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Alemanha, entre 1848 e 1849, tornando-se excelentes documentos de interpretação dos 

respectivos períodos históricos, pois se analisam os primeiros trabalhos sobre as lutas de 

classe. Neles, Marx e Engels sinalizam vários aspectos entre os quais destacamos: a luta 

“institucional”, o crescimento dos partidos revolucionários e, fundamentalmente, a luta 

revolucionária pelo socialismo e instituição da ditadura do proletariado, ou seja, o governo da 

maioria sobre a minoria, como havia sido proclamado no “Manifesto Comunista”. Vale 

destacar, que seus sucessores, entre eles Lênin, foi um dos mais entusiastas desta 

interpretação ao escrever numerosos textos evidenciando o processo revolucionário que 

ocorria na Rússia.  

Em dois grandes livros de Lênin é possível observar tais influências oriundas de Marx 

e Engels: “Que fazer” e “O Estado e a revolução”. O autor estabelece suas análises tendo 

como mote o processo político que se desenvolvia na Rússia, antes e após a revolução de 

1917.  Uma destas teorias que ele aprofunda está o caráter e estratégia dos operários nas 

mobilizações cotidianas, que denominavam as reivindicações por mudanças imediatas de: 

Lutas econômicas e as mobilizações por transformações socioeconômicas (supressão do 

Estado capitalista) por: Lutas Políticas.  

Para Marx, a luta econômica seria uma atuação para as conquistas de questões mais 

pontuais como aumento do salário, melhorias das condições de vida, benefícios, etc; Enquanto 

que a luta política estaria relacionada a uma atuação pela transformação da sociedade, seria a 

luta revolucionária para a superação do capitalismo e a construção do socialismo. Estas lutas 

não deveriam ser desassociadas, porque a busca por questões pontuais pode e deve ser 

carregadas de um conteúdo ideológico e transformador, num processo que eduque os 

trabalhadores para a transformação social.  

Nesse sentido, Lênin concorda com Marx quando afirma: “Toda luta de classes é uma 

luta política, pois ela é, afinal de contas, uma luta pelo poder”. 

Lênin aprofunda ainda o debate e contextualiza a ação dos operários (materializada no 

partido comunista) frente ao parlamento burguês ou a instâncias políticas do Estado na luta de 

classes. Segundo ele: 

 

Nas condições atuais (...) o parlamento se transformou num instrumento de 

mentira, fraude, violências, destruição, de atos de ladroagem, obras do 

imperialismo; as reformas parlamentares, desprovidas de qualquer 

continuidade e estabilidade concebidas sem um plano de conjunto, perderam 

toda a importância prática para as massas trabalhadoras (LÊNIN, 1978, p. 

82).       
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De acordo com o autor, o parlamento burguês é uma forma democrática de dominação 

da burguesia, uma ficção de representação popular, exprimindo na aparência a vontade do 

povo e não das classes, se materializando como um instrumento de coerção e opressão. É 

constituído como um dos principais aparelhos da máquina governamental da burguesia para 

minimizar as tensões sociais através de reformas pontuais que “beneficiem” a classe operária.  

Segundo ele, a participação da classe operária no parlamento é “arrebatar esses 

aparelhos à classe dominante, enfraquecê-los, destruí-los e substituí-los pelos novos órgãos do 

poder proletário”. Essas ações se caracterizam desde a propaganda e agitação revolucionária 

até a participação nas eleições parlamentares burguesas.  

Parece que as declarações de Lênin dialogam com as análises que Marx desenvolveu 

acerca da participação das massas populares nas “eleições burguesas” e na garantia do direito 

ao voto durante as mobilizações do proletariado francês entre 1848 e 1850. Este mecanismo 

seria mais uma arma do proletariado para estar em contato direto com as massas e na agitação 

e propaganda partidária, como atesta Engels na introdução do livro de Marx à edição de 1895: 

Com esta utilização vitoriosa do sufrágio universal, entrara em ação um 

modo de luta totalmente novo do proletariado, modo de luta esse que 

rapidamente se desenvolveu. Viu-se que as instituições estatais em que a 

dominação da burguesia se organiza ainda oferecem mais possibilidades 

através das quais a classe operária pode lutar contra essas mesmas 

instituições estatais. Assim, participou-se nas eleições para as diretas 

provinciais, para os conselhos municipais, para os tribunais de artesãos, 

disputou-se à burguesia cada lugar quando para o preencher se fazia ouvir 

uma parte suficiente do proletariado. E, desse modo, aconteceu que tanto a 

burguesia como o governo vieram a ter mais medo da ação legal do que da 

ilegal do partido operário, a recear mais os êxitos eleitorais do que os da 

rebelião (ENGELS in MARX, 1997, s/p). 

Numa análise mais contemporânea, Lojkine (1981) segue a mesma direção quando 

afirma que, quase sempre a análise do político se limita a seu objeto de “gestão” das relações 

sociais. Se desta forma for pensada, sob o aspecto institucional (na manutenção da ordem 

estabelecida) o político seria a antítese do movimento social. Porém, o âmbito político 

também pode ser lugar de luta de classes, onde pode se efetuar a transição de um modo de 

produção para outro, o lugar onde a luta de classes é levada até o fim, através de uma ação 

“contra-hegemônica”, expressão que ele extrai de Gramsci.  

Harnecker e Uribe (1980) ressaltam que não se pode confundir a expressão da luta de 

classes com qualquer manifestação ou reivindicação dos trabalhadores de uma fábrica, por 

exemplo, contra seus patrões. Embora ela seja em torno da redução da jornada de trabalho ou 
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mesmo pelo aumento salarial. Esses fatores, segundo as autoras, podem ser apenas um germe 

da luta de classes, pois para se falar de uma verdadeira materialização da luta de classes, as 

ações dos trabalhadores devem pautar-se na mobilização em torno de interesses imediatos 

(questões pontuais e necessidades imediatas como aumento salarial), juntamente com a 

mobilização em torno de interesses a longo prazo (a luta pela conquista do poder político, a 

destruição da sociedade capitalista e a construção da sociedade socialista). 

Para que se cumpram estas condições, é necessário que os trabalhadores estejam 

organizados como classe, através do sindicato, sendo suas lutas orientadas por um partido 

proletário que reúna os setores mais avançados dele. Desta forma, as lutas imediatas devem 

estar integradas aos objetivos em longo prazo, sob as mais variadas formas: legal, ilegal (de 

acordo com a legislação de cada país), pacífica ou violenta (HARNECKER E URIBE, 1980).    

Nesse sentido, de acordo com uma análise de maneira geral, podemos perceber que a 

conceituação de termos como luta de classes e movimentos sociais estava sempre associada à 

ação da classe trabalhadora e do operariado, desde o início do século XIX, em função da 

notoriedade que os próprios operários haviam conquistado em países da Europa, por exemplo. 

Não obstante, via-se também nessa ação, a possibilidade, quase que exclusiva, da conquista e 

garantia de direitos, da melhoria das condições de vida ou mesmo da supressão do Estado, 

transformando politicamente ou dissolvendo o poder instituído. Para isso, era fundamental o 

papel do sindicato (VILLAÇA, 1993).  

Todavia o vanguardismo dos operários e a própria luta de classes é colocada em 

questionamento a partir da eclosão de novas modalidades de associação e mobilização, 

sobretudo na Europa em meados dos anos 60, com o surgimento de teorias como a dos Novos 

Movimentos Sociais (NMS).  

A contradição capital/trabalho deixa de ser a categoria principal de interpretação, bem 

como o papel de destaque desempenhado pela classe operária, pois não só o mundo passava 

por mudanças conjunturais e estruturais, mas também os próprios movimentos promoviam 

uma grande heterogeneidade de atuação e reivindicação, através da construção de novos 

mecanismos de atuação e busca dos objetivos, ou mesmo de novas modalidades de 

participação popular. 

A existência destas ações promove a proliferação de questionamento acerca da 

existência das classes e da própria luta entre elas, no seio do modo capitalista de 

desenvolvimento, uma vez que a classe operária caminharia para sua “extinção", como 

sintetizava alguns teóricos.  
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A Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS), por exemplo, os enxergava muito 

mais amplos, pois as atuações destes se reverteriam para a cultura, a economia, a política, 

enfim, para assuntos que traduziam os anseios da sociedade. Rompia-se assim, com a 

possibilidade de construir outra sociedade ao passo que suas reivindicações se convertiam 

mais para a luta pela cidadania e pelas necessidades mais imediatas do que por ações 

difundindo a supressão do Estado capitalista, como analisa TOURAINE (1995): 

 

(...) Deve-se reconhecer que as novas contestações não visam criar um novo 

tipo de sociedade, menos ainda libertar as forças de progresso e de futuro, 

mas “mudar a vida”, defender os direitos do homem, assim como o direito à 

vida para os que estão ameaçados pela fome e pelo extermínio, e também o 

direito à livre expressão ou à livre escolha de um estilo e de uma história de 

vidas pessoais (Touraine, 1995, p. 262). 

 

Esta teoria dá variados exemplos de expansão do campo de atuação dos movimentos: 

desde atuações “particularizadas”, seja no bairro, através da busca de infraestrutura e espaços 

de lazer, seja de caráter nacional, como na luta pela manutenção das culturas indígenas e 

quilombolas, ou mesmo em escala internacional, através da luta contra o imperialismo 

(invasões militares e/ou culturais), reuniões de países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

de combate ao desmatamento, entre outros.  

Entretanto, muito mais do que a propagação do fim das classes e de suas lutas, é 

preciso salientar que as mudanças provocadas no mundo nas últimas décadas requerem 

alterações na própria denominação dos trabalhadores. Uma destas explicações está nas 

seguintes mudanças: novos mecanismos de expansão do capital, fluidez da tecnologia e dos 

processos produtivos, fazendo com que o espaço geográfico ganhasse novas configurações, 

seja nos aspectos informacionais, econômicos ou mesmo sociais, resultando em um 

aprofundamento nas transformações socioespaciais ocorridas no período da transição do 

Fordismo à acumulação flexível31 (HARVEY, 2007).  

Por outro lado, no campo trabalhista, são introduzidas novas técnicas de gestão da 

força de trabalho, ocorrendo uma intensificação da terceirização, bem como o incremento de 

alta tecnologia, juntamente com o sistema de robótica, ocasionando o aumento da 

                                                           
31 Harvey (2007) denomina acumulação flexível o período que se contrapõe à rigidez do fordismo, ou seja, tal 

acumulação se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e padrões de 

consumo, o surgimento de novos setores de produção e serviços financeiros, novos mercados, e, sobretudo, a 

intensificação da inovação comercial, tecnológica e organizacional. Além da organização de conjuntos 

industriais novos em regiões até então subdesenvolvidas, provocando, através do desenvolvimento dos 

transportes e da comunicação a "compressão do espaço-tempo". 
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produtividade e a diminuição do capital variável em relação ao capital fixo. Mesmo com esta 

complexificação, há uma tendência à geração da mais-valia e uma exploração do emprego em 

vários segmentos, um claro exemplo é a informalidade, que assola boa parte da população 

brasileira. 

Estas características motivaram a desproletarização do trabalho industrial e o aumento 

do subproletariado, principalmente no setor de serviços, com o serviço mal remunerado e 

precarizado, além da complexificação e fragmentação da classe trabalhadora (ANTUNES 

apud GOULART, 2011).  

Goulart (2011) baseia-se nas pesquisas de alguns especialistas para descrever uma 

definição mais fidedigna (mais não conclusiva), ao processo de alteração contemporânea nas 

relações de trabalho, classificando estes “novos” trabalhadores como subproletariado. André 

Singer (2009) utiliza os trabalhos de Paul Singer (1981) para classificar tal categoria, desta 

forma, os subproletariados seriam aqueles que: 

 

Oferecem sua força de trabalho no mercado sem encontrar quem esteja 

disposto a adquiri-la por um preço que assegure sua reprodução em 

condições normais. Estão nessa categoria “empregados domésticos”, 

assalariados de pequenos produtores diretos e trabalhadores destituídos das 

condições mínimas de participação na luta de classes. Para encontrar uma 

maneira de quantificá-los, Singer usou informações sobre ocupação e renda 

(...) concluindo que seria razoável considerar subproletários os que tinham 

renda de até um salário mínimo per capita. De acordo com esse critério, 63% 

dos proletariados eram constituídos por subproletários (SINGER, 2009, s/p).   

 

Para Goulart (2011), outro autor que tematiza o conceito é Machado (2009). De acordo 

com ele, subproletários são: 

 

Trabalhadores urbanos assalariados de baixa renda (“peões” da construção 

civil, bóias-frias etc.), autônomos de baixa renda (engraxates, vendedores de 

rua, serventes de pedreiro, encanadores, eletricistas etc.) e não-remunerados 

(pessoas que trabalham para os produtores simples de mercadoria). O que 

diferencia o proletariado do “subproletariado” é sua inserção mais ou menos 

regular no mercado de trabalho e nível salarial. Acrescentamos ainda, a falta 

de organização política e sindical, algo comum entre os trabalhadores 

“subproletarizados”. (MACHADO apud GOULART, 2011, p. 153). 

 

Jessé Souza (2012) incorpora as modificações provocadas na atualidade e, propõe 

compreender as transformações estruturais provocadas pelo novo capitalismo financeiro e/ou 

flexível no Brasil, cujas características, entre outras, refletem a superação do Fordismo, a 

velocidade de giro de capital, o culto ao momentâneo, ao consumo passageiro, a ascensão de 
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feiras e negócios sazonais, a revalorização do artesanato, cujas formas se adaptam a uma nova 

estrutura produtiva (Ibid, 2012). Neste ponto, o autor traz uma definição para caracterizar a 

realidade brasileira ou esta classe ascendente (nova e moderna).  

Para ele, esta realidade é resultado de transformações recentes no capitalismo mundial, 

e que situa entre a “ralé”32 e as classes média e alta de: “nova classe trabalhadora brasileira”. 

Seria uma classe inserida no sistema econômico como produtora de bens e serviços 

valorizados ou como consumidora de bens duráveis e serviços, possibilidade antes restrita às 

classes média e alta.   

Para o autor, ao mesmo tempo em que surge essa “nova classe trabalhadora”, há o 

surgimento da “pequena burguesia de novo tipo”, representada pelo batalhador/empreendedor. 

Seria a classe que adota sistemas de produção familiar ou de pequeno porte (no campo ou na 

cidade), de controle e gestão do trabalho, obedecendo mais a uma regra de sobrevivência e ao 

sucesso imediato. Este batalhador/empreendedor não diferencia-se, muitas vezes, do estilo de 

vida do próprio trabalhador que emprega, pois muitas vezes não paga direitos trabalhistas e 

impostos de qualquer tipo, tornando assim muito difícil a definição exata do seu 

pertencimento de classe. 

Portanto, os fatores que associam estes trabalhadores estão exatamente a precarização 

do sua empregabilidade e sua complexificação, se antes os trabalhadores estavam, quase que 

exclusivamente, integrados às fileiras do sistema fabril hoje eles se encontram num campo 

muito mais diversificado, seja através da subcontratação, da terceirização, da ausência de 

direitos trabalhistas e da informalidade, incorporando algumas das características 

evidenciadas atualmente33. O capitalismo se redefine permanentemente, ao passo que o 

próprio trabalho informal gera a mais-valia, mesmo não ocasionando a compra explícita da 

força de trabalho. 

A própria lógica do capitalismo na atualidade é promover ainda, uma inclusão destes 

mesmos trabalhadores, de forma precária e contraditória, como exemplifica José de Souza 

                                                           
32 Classe mais degradante, marginalizada e precarizada da sociedade brasileira. De acordo com SOUZA (2014, 

p. 5): “Esta classe é condenada a exercer todos os trabalhos mais duros, humilhantes, sujos, pesados e perigosos 

(...) Desde o motoboy que entrega pizza ao lavador de carros, ao trabalhador que carrega a mudança nas costas, à 

prostituta pobre que vende seu corpo para sobreviver, ou ao exército de serviçais domésticos que faz a comida e 

cuida dos filhos da classe média e alta que, assim, pode se dedicar a estudos e trabalhos mais rentáveis” .  Ver os 

trabalhos de Jessé Souza: A ralé brasileira (2009) e o artigo: A cegueira do debate Brasileiro sobre as classes 

sociais (2014). 

 
33 Com dados do Banco Mundial de 1995, Harvey (2006) esclarece que a força de trabalho dobrou de tamanho 

entre 1966 e 1995, entretanto, o nível de exploração foi proporcional ao crescimento: falta de representação, 

condições de trabalho insalubres, perigosas e indignas, são algumas constatações que o autor elenca.   
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Martins (1997) ao criticar o termo exclusão34. Para o autor, pode haver uma inclusão 

econômica, porém, não ocorre uma inclusão social e moral. 

Parece que estes preceitos comungam para que Goulart (2011) coloque em evidência 

seu próprio conceito de subproletarização: 

 

Uma definição mais apropriada, subproletarização deve levar em conta, em 

primeiro lugar, que este processo é uma tendência crescente vinculada às 

transformações no âmbito da produção capitalista como a reestruturação 

produtiva e o desemprego estrutural. Ademais precariza a materialidade da 

reprodução da força de trabalho, transformando em subproletário, todo o 

trabalhador que depende da venda de sua força de trabalho de forma 

explicita, com o trabalho produtivo e a valorização do valor, ou da forma 

camuflada, com o trabalho improdutivo pela regulação do sistema de 

assalariamento, inseridos em condições precárias de trabalho e remuneração, 

instabilidade da atividade laborativa, jornadas ampliadas e direitos do 

trabalho negados (GOULART, 2011, p. 154).   

 

Vasapollo (2007) analisa também a conjuntura no campo trabalhista e, sintetiza que há 

uma reorganização no modelo de reestruturação capitalista, interferindo diretamente na vida 

do trabalhador: 

 

Tudo está centrado na precarização das relações de trabalho, na negação das 

garantias, na alta mobilidade e flexibilidade do trabalho, impostas através da 

política econômica e cultural do Profit State, da adaptação ativa de novos 

sujeitos do trabalho e do trabalho negado aos horizontes organizativos e 

econômico-culturais da atual fase do desenvolvimento capitalista 

(VASAPOLLO, 2007, p. 21).  

 

O que há de fato é o aumento da exploração que acompanha as novas tendências da 

era pós-fordista, isto é, um emergente modelo de acumulação flexível, cuja tendência atual é o 

aumento dos trabalhadores assalariados ou subassalariados, que vivem à margem da produção 

material, o aumento da informalidade, dos flexíveis, dos precarizados, do desemprego 

estrutural, dos temporários, com forte teor de precariedade socioespacial e da diminuição do 

poder sindical (Ibid., 2007).  
                                                           
34  O sociólogo José de Souza Martins considera o conceito de exclusão impróprio e vago. Segundo ele, o 

capitalismo desenraiza, exclui para depois incluir segundo suas próprias regras, ou seja, a lógica do mercado é 

causar uma inclusão precária, marginal e instável. Para Martins, a inclusão pode até acontecer no plano 

econômico, pois o individuo pode sobreviver diariamente, mas não ocorre o processo de inclusão no plano 

social, moral e político (MARTINS, 1997). Galvão (2011) segue o mesmo raciocínio ao criticar a oposição dos 

termos incluídos/excluídos, pois esta visão oferece dois grandes riscos para análise; em primeiro lugar, impede 

de compreender com profundidade as origens da heterogeneidade social (por exemplo, o que distingue o 

indivíduo “mais incluído” do “menos incluído”?), em segundo lugar, ela permite culpar os próprios excluídos 

por sua exclusão (como os desempregados) ou inversamente, os que estão ainda incluídos pela exclusão dos 

demais. 
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Para Vasapollo (2007), esses fatores expressam uma inconsistência teórica que 

exprimem a “desproletarização” da classe operária ou da classe trabalhadora em geral. Na 

verdade, o que há é uma recomposição de classes e a retomada do novo movimento operário. 

  

Nesse sentido, as discussões em torno do “fim do trabalho” ou mesmo na contradição 

capital-trabalho, que estão cada dia mais latentes, não se sustentariam se levássemos em 

consideração as características apresentadas anteriormente. O que o autor propõe é a 

reorganização do movimento operário, considerando o surgimento de novos valores e 

comportamentos como forma de recomposição das classes para um novo protagonismo 

político das massas cuja centralidade do conflito é a contradição capital e trabalho, conforme 

exemplifica a seguir: 

 

É fundamental, para isso, a retomada da iniciativa do novo movimento 

operário, que deve compreender todas as lutas de massa dos sujeitos do 

trabalho negado, por movimentos antiglobalização e contra o neoliberalismo 

e por outros movimentos sociais de antagonismos, como aqueles contra a 

guerra, ou através de um forte e determinado movimento sindical que, a 

partir do estímulo e do papel avançado do sindicalismo de base, saiba 

ampliar a área de não-negociação de conflitos com o objetivo de identificar 

velhas e novas necessidades e reivindicar para si espaços sempre maiores de 

cidadania social (VASAPOLLO, 2007, p. 36). 

 

Diante desta realidade, os movimentos sociais da atualidade expressam essa 

complexificação no campo do trabalho e o “pluriclassismo”, considerando as classes não mais 

“homogêneas”, se é que existia uma homogeneidade anteriormente. O fato é que a luta 

histórica entre burguesia e operários ganha novos contextos, redefinições e novos elementos 

interpretativos e análises. O antagonismo capital/trabalho continua sendo o eixo fundamental 

de contradição da classe trabalhadora. 

As mudanças provocadas na sociedade requeriam novos mecanismos de interpretação 

teórica, motivando o surgimento de trabalhos que analisam os movimentos sociais na 

atualidade, a partir de uma ótica marxista nos anos 90 e seu fortalecimento nos anos 2000 

através de revistas e encontros especializados (GOULART, 2011). 

Um debate interessante sob a perspectiva marxista faz Galvão (2011), ao expressar que 

as ações destes mesmos movimentos devem ser analisadas tanto do ponto de vista estrutural, 

como também conjuntural da sociedade, uma vez que desencadeiam conflitos sociais, 

expressando-se sobre diferentes formas, intensidades e conteúdos distintos, dependendo do 

perfil político-ideológico das organizações que assumem e do papel de mediação da ação dos 
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dominados, pois eles mantêm uma forte relação com a posição de classes, mesmo não 

assumindo em seus discursos: 

 

Essas considerações iniciais nos permitem apresentar uma primeira 

proposição para uma definição marxista dos movimentos sociais: é possível 

relacionar a eclosão desses movimentos à posição de classe de seus 

participantes. A relação entre classes e movimentos sociais pode ser 

apontada pelo analista, ainda que esse elemento não apareça claramente no 

discurso dos movimentos (que podem não se ver como um movimento de 

classe, nem considerar suas demandas como demandas de classe – e sim 

culturais, indentitárias, como afirmam as teorias dos novos movimentos 

sociais e do reconhecimento). A segunda proposição, relacionada à primeira, 

é que os movimentos não são necessariamente uniclassistas, mas 

pluriclassistas (ou policlassistas), já que estamos considerando classes em 

sentido amplo, incluindo classes médias e camponeses no âmbito das lutas 

dos trabalhadores. Como as classes não são homogêneas, os movimentos 

também não o são, nem do ponto de vista de sua composição, nem de suas 

demandas (GALVÃO, 2011, p. 113). 

 

Logo, mesmo que os movimentos apresentem-se com variados discursos e diferentes 

formas de atuação, a definição marxista indica que há uma forte relação desses movimentos 

com a posição de classe, com a conotação de classe e com o caráter de classe, pois as 

demandas socioespaciais dos movimentos são decorrentes, em sua essência, das contradições 

do capitalismo, a partir de um conflito básico: o valor de troca da cidade mercadoria e o valor 

de uso da cidade como condição necessária da vida da classe trabalhadora (HARVEY, 

1982)35.  Nessa circunstância, a luta de classes adquire um caráter importante, não no 

sentido restrito da palavra, em que a conotação estava relacionada essencialmente à tomada de 

poder, mas no sentido de estratégia e tática de atuação dos movimentos para a transformação 

das condições socioeconômicas e, quiçá, das estruturas de poder vigente. 

Desta forma, os movimentos sociais, não se desassociam da posição de classes, além 

disso, ações mais imediatas e pontuais podem ser conduzidas para objetivos mais concretos 

que produzam impactos políticos e transformação social, isso depende de vários aspectos 

como: a correlação de forças, a conjuntura política e, essencialmente, o caráter e a forma de 

atuação do movimento, enquanto fundamento ideológico, pois, estas ações exprimem as 

contradições do capitalismo e o modelo de desenvolvimento imposto.  

 Galvão (2011) elenca ainda, diferentes formas e objetivos da mobilização coletiva, 

bem como os diferentes níveis de ação política a ela relacionada que se resumem: 

                                                           
35 Ver contribuições de Harvey (1982) sobre este assunto, no excelente texto: O trabalho, o capital e o conflito 

de classes em torno do ambiente construído nas sociedades capitalistas, disponível nas referências. 
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1. Demandas pontuais ao Estado: subsídios para subsistência imediata (como 

os movimentos dos “sem”); 2. Luta por reformas (econômicas, como a 

distribuição de renda; das instituições políticas, como mais participação, 

democratização) , ampliação da cidadania e preservação e ampliação de 

direitos sociais (que, ao longo da década de 1990, assume uma perspectiva 

antineoliberal); 3. Mudanças das práticas e dos valores sociais: novas 

relações de gênero raciais, de preferência sexual; 4. Luta antissistêmica: 

questiona os fundamentos da sociedade capitalista e propõe formas de 

emancipação social, ainda que o projeto político portador de uma nova 

ordem social não esteja claramente definido. (GALVÃO, 2011, p. 115). 

 

Estes fatores vão ao encontro com o que Marx discutiu, ou seja, lutas econômicas 

(pontuais e imediatas) e lutas políticas (ações de transformação social e “permanentes”), 

participação em instâncias de representação burguesas como mecanismos estratégicos e a 

necessidade de organização sob um caráter revolucionário36. Rompe-se, unicamente com as 

ações e estratégias da luta de campos opostos: burguesia e proletariado do século passado, em 

função da multipolarização do capitalismo contemporâneo, sem perder a essência da posição 

de classes dos participantes dos movimentos (Ibidem, p. 113).   

Para Harvey (2003), a acumulação por espoliação37 é a contradição primária no âmbito 

da organização imperialista do capital, e, os novos movimentos que surgem, são resultantes da 

própria contradição do capitalismo, denominados por ele como movimentos insurgentes 

contra a cumulação por espoliação, os quais aparecem em regiões mais vulneráveis e 

degradadas do âmbito do desenvolvimento geográfico desigual. Os movimentos apresentam-

se e motivam diversas lutas: pela preservação ambiental, contra políticas de austeridade, luta 

dos movimentos camponeses, dos direitos civis e trabalhistas, entre outros. Ao mesmo tempo 

eles sinalizam em romper com a organização tradicional operária cuja luta era essencialmente 

para a transformação do Estado: 

 

O efeito de todos esses movimentos, in toto, foi afastar o terreno da 

organização política da organização partidária e operária tradicional e levá-lo 

para o que estava fadado a ser, no agregado, uma dinâmica política de ação 

                                                           
36 Hoje, não há uma distinção ou classificação efetiva entre lutas primárias (lutas do nível de produção, 

contradição entre capital e trabalho) e, lutas secundárias (urbanização e criminalidade, desenvolvimento 

econômico e perda da qualidade de vida), uma vez que as lutas secundárias têm revelado uma grande capacidade 

de mobilização, afrontando ocasionalmente o Estado, de forma mais decisiva que as lutas primárias (SOUZA 

SANTOS, 2008).   

 
37 Harvey (2005) denomina acumulação por espoliação a reestruturação produtiva do capital como prática 

predatória de acumulação primitiva, como Marx já havia identificado: mercadificação e privatização da terra, 

supressão de direitos dos camponeses às terras comuns e a redefinição do papel do Estado. A diferença é que 

todos estes elementos continuam presentes e foram aprimorados para desempenhar um papel bem mais forte do 

que no passado.  
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social menos concentrada que atravessa todo o espectro da sociedade civil 

(HARVEY, 2005, p. 138).  

 

Nesse sentido, os sujeitos coletivos expressam, em seu seio, essa complexificação do 

campo do trabalho e do desenvolvimento desigual. Representam ainda o pluriclassismo, a 

heterogeneidade de seus participantes: o trabalhador informal, a costureira que realiza o 

trabalho em casa, o desempregado que faz “bicos”, o ajudante de pedreiro que trabalha em 

pequenas obras em torno do bairro, a diarista, a “cuidadora” de crianças que usa sua própria 

residência, o estudante desempregado, o vendedor de "produtos piratas", enfim, uma 

amplitude de “funções” que se associam à condição de diversidade e mecanismos de 

precarização do trabalhador, resultantes das contradições impostas pelo capitalismo 

monopolista.  

Ao se organizarem e desenvolverem mobilizações na conquista da moradia popular, 

pela reforma urbano-agrária, pela democratização do espaço público, contra a mercadificação 

da cidade e a favor da cidadania, eles colocam em xeque o jogo e os conflitos ditados pela 

política vigente, pois mesmo que não assumam uma postura tão clara sobre os aspectos 

ideológicos e políticos no campo marxista, ou não associando ao contexto essencialmente de 

caráter operário no sentido sui generis, contribuem para pôr em evidência as contradições 

sociais da atualidade, assumindo, portanto, uma posição e/ou uma atuação de classes, isto é, 

de trabalhadores precarizados, resultante de um processo de (re) organização do sistema 

capitalista.  

Como estes sujeitos coletivos atuam na cidade? Qual o papel de intermediação, do 

diálogo e da ação direta dos movimentos junto ao Estado, para a conquista efetiva dos reais 

objetivos? Quais os resultados destes mecanismos estratégicos? Estes questionamentos são 

objetos de análise do item seguinte. 

3.5 O caráter de atuação dos movimentos sociais pela Reforma Urbana: entre a luta de 

classes e/ou a ação intermediadora com o Estado  

 

A redefinição da política de doação de terras (que havia configurado o espaço durante 

toda a colonização) data especificamente de julho de 1822, quando se começou a pôr fim ao 

sistema sesmarial no Brasil. Se por um lado houve uma mudança no modelo de aquisição de 

terras, por outro, crescera indiscriminadamente as ocupações (posses), uma vez que não 

existia nenhuma lei concreta para regularização do acesso às terras o que estimulou as ações 

dos posseiros e dos grandes proprietários, acumulando extensas terras de acordo com seus 
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interesses. Apesar da posse das terras não possuírem qualquer documento legal, elas eram 

vendidas, compradas e negociadas livremente.  

Na segunda metade do século XIX, sob o triunfo do liberalismo, o país conheceu um 

grande crescimento do comércio, da indústria e da agricultura. Essas transformações foram 

sentidas também pelo setor dos transportes, sobretudo no sul/sudeste, consequência do 

dinamismo da atividade econômica que se estabelecera. Todas essas mudanças significativas 

aliadas ao processo de expansão do capitalismo no Brasil estimulavam uma redefinição das 

políticas de terras no país, mas também a “tentativa” de minimizar as ações dos posseiros e a 

aquisição indiscriminada das terras, o que resultou na Lei de Terras.  

A elite cafeeira teve uma influência fundamental na construção e adoção da Lei de 

Terras de 1850. A partir desse ano, a aquisição de terras no Brasil só seria possível através da 

compra, restringindo, assim, a terra a quem detinha o poder econômico. Dessa forma, 

acabava-se com uma única forma de acesso às terras através da posse. Se de um lado a adoção 

dessa Lei excluiu os pequenos agricultores e os imigrantes do usufruto da terra, de outro, ela 

viabilizou o fornecimento de mão-de-obra livre para as plantações de café através do sistema 

de colonato. De acordo com Marx (1991), o liberalismo triunfante e a lei de Terras 

transformaram a ideia de domínio relativo para a de propriedade absoluta da terra.  

Não tardou para que áreas precárias existentes ao redor das cidades brasileiras fossem 

ocupadas para atender a necessidade de vida de ex-escravos, desempregados, imigrantes e 

toda uma leva de pessoas destituídas de moradias num contexto de liberalismo perverso. 

Áreas de morros, várzeas e mangues foram, exemplos de localidades precariamente ocupadas 

a partir daquele período.  

A virada do século no Brasil, especificamente no período entre 1895 e 1930, marcou a 

ascensão do discurso higienista e de projetos urbanísticos (ou de “melhoramentos” urbanos) 

pelo país afora, tendo sido desenvolvidos planos urbanísticos calcados na modernidade e na 

transformação das cidades. Segundo dirigentes locais, era preciso tornar as áreas urbanas 

brasileiras espaços livres de doenças e, ao mesmo tempo, “esteticamente” apreciáveis. Isso 

resultou no crescimento demasiado das desapropriações de moradias populares e cortiços, 

considerados entraves ao progresso, dando lugar a avenidas, ruas largas e construção de 

praças. A cidade do Rio de Janeiro foi o lócus inicial dessa mudança, tendo servido 

rapidamente como modelo de “cirurgias urbanas” para outras capitais importantes do país 

como Manaus, Belém, Curitiba, Porto Alegre e Recife (MARX, 1991).  

Em Recife, por exemplo, foi feito em 1907, um relatório que colocou em evidência a 

presença dos cortiços e dos mocambos como uma questão de saúde pública. Dois anos depois, 
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a cidade construiu um projeto moderno no qual incluiu o saneamento de grandes áreas até 

então chamadas de insalubres. O alvo desse projeto foi justamente essas formas de habitações 

populares que eram consideradas desprezíveis e esteticamente deploráveis pelo governo. O 

fato é que a presença de tais construções na cidade inviabilizavam esforço de 

“embelezamento” de um espaço urbano que desejava ser uma “Paris dos trópicos”.  

Entre 1938 e 1939, foi criada a taxa de insalubridade através de decreto-lei, rezando 

que os habitantes de mocambos estariam obrigados a pagá-la. Segundo seus idealizadores, 

essa medida era uma maneira de restringir a construção de novas moradias nas áreas 

cobiçadas pelo mercado. Outro decreto proibia a construção de mocambos no perímetro 

urbano (LEITE, 2007). Portanto, não é difícil presumir que essas ações penalizaram 

demasiadamente as populações mais pobres da cidade, engendrando um forte déficit 

habitacional.  

Diante do quadro de crescimento desse déficit, atrelado a ações de desapropriações em 

governos anteriores, expandiram-se substancialmente as práticas de autoconstrução em locais 

sem a mínima infraestrutura para viver. Entretanto, apenas na década de 1960 é que a questão 

urbana passou a ser debatida como uma questão social efetiva, a partir de entidades de classe, 

como a Associação dos Arquitetos.  

A reunião realizada no Hotel Quitandinha, no Rio de Janeiro, em 1963, encontro que 

contou com a participação de diversos profissionais que trabalhavam com a problemática 

urbana, ficou conhecida como a primeira mobilização em defesa da reforma urbana no país 

(SOUZA, 2000). Desde então começou a ocorrer, nas cidades brasileiras, um verdadeiro 

processo de politização da questão urbana. Em Recife, por exemplo, muitos moradores de 

áreas pobres começaram a se organizar e a se mobilizar em torno dos problemas ocasionados, 

sobretudo, pela ausência da infraestrutura necessária a uma vida digna na cidade.  

Com isso, eles instituíram suas associações (de moradores), pelas quais, e junto com 

lideranças políticas e instituições sociais locais sensíveis aos seus problemas cotidianos, 

passaram a exigir do Estado soluções realmente efetivas38.  

 A partir dessas práticas locais, segundo Cézar (1985), muitas associações começaram 

a se unir a outras, formando federações, bem como a se envolver com lutas mais abrangentes, 

                                                           
38  A participação de setores populares na luta contra o Estado ainda é vista com muitas ressalvas, uma vez que a 

recente história pós-ditadura demonstrou a cooptação de lideranças, a utilização dos movimentos e militantes na 

máquina eleitoral brasileira, onde não há projeto político consistente, bem como a cessão de cargos do Estado, 

entre outros imbróglios. Porém, a permanência de bandeiras históricas é fundamental para manter a coesão 

política do movimento, mesmo reconhecendo a diversidade de participantes, inseridos num modelo econômico-

politico que preza pela individualidade e a acumulação de riquezas. Sobre movimentos sociais urbanos e 

interferência nas instâncias burocráticas do estado, consultar Cardoso (1983). Ver referências.   
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tais como: a do petróleo é nosso, a de reformas de base, a do apoio ao Governador Miguel 

Arraes de Alencar, etc. Todavia essas discussões em torno da reforma urbana foram suspensas 

em função do Golpe Militar de 1964, atrasando ainda mais o incipiente debate que vinha 

ocorrendo no Brasil. 

 A história brasileira pós-ditadura é repleta de exemplos que expressam a vivacidade 

dos movimentos sociais pela Reforma Urbana, a busca incessante pela democratização dos 

espaços urbanos e inserção das camadas populares em torno das políticas públicas. 

 O processo de redemocratização no Brasil, por exemplo, foi fruto de uma ampla 

mobilização popular, seja através da própria luta pela volta da democracia e pelo combate à 

corrupção, seja por meio das chamadas ações mais pontuais das leis e regulamentações 

políticas, como a Constituição de 198839, a regulamentação do Estatuto da Cidade (EC)40 em 

2001, e, a criação do Ministério das Cidades.  

 A constituinte e a constituição de 1988 se caracterizaram como marcos fundamentais 

de lutas para o reaparecimento do MNRU, retornando também, o processo de mobilização 

social no Brasil. A luta pela consolidação das bases democráticas com o fim do Regime 

Militar, pelas eleições diretas, bem como pelas reivindicações contra as desigualdades 

socioespaciais fincadas nos mais diversos segmentos do país foram algumas das ações 

verificadas no período pós-redemocratização41 

 Diante deste cenário, as condições para a retomada das mobilizações em todo país, no 

âmbito local e nacional visando à formação da democratização e, portanto, do direito à cidade, 

começando pelo acesso à moradia.  

 Na década de 1990, os movimentos sociais difundiram-se, organizando passeatas, 

ocupações e caravanas, repercutindo decisivamente nas ações destes mesmos movimentos e 

desencadeando bases concretas para a elaboração da proposta de emenda popular à 

                                                           
39 Foi proposta uma emenda popular à Constituinte no campo da reforma urbana que, posteriormente, serviram 

de base para o EC. 

 
40 O EC representou um processo histórico para a retomada do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, 

transformando-se na primeira lei de iniciativa popular através do recolhimento de mais de 1 milhão de 

assinaturas em todo país, desencadeando, logo em seguida, uma nova configuração da política urbana implantada 

até então no Brasil, com uma maior representatividade dos próprios movimentos sociais nas conferências das 

cidades, nos planos diretores municipais e na implantação de políticas públicas que reconhecessem a função 

social da propriedade e o direito à habitação.  

 
41 Alguns autores concordam que este período foi efervescente no surgimento de “novos sujeitos coletivos” com 

autonomia e resistência. O projeto político operário já não era mais visto, unicamente, como responsável pela 

transformação social e lutas populares (GOULART, 2011). 
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Constituição Federal acerca da política urbana. Para isso, institui-se o Fórum Nacional da 

Reforma Urbana (FNRU).  

De início, foram inscritos na Constituição Federal de 1988 os artigos 182 e 183 e sua 

regulamentação aconteceu com a promulgação do Estatuto da Cidade (EC), permitindo que as 

prefeituras pudessem contar com um instrumento progressista essencial de regulação do uso e 

ocupação do solo, ou seja, o EC, após 11 anos em tramitação, a partir da Lei Federal 

10.257/01. 

Dentre os principais pontos deste capítulo, podem ser destacados: a aplicação da 

função social da propriedade e da cidade; a legalização e urbanização que se referem à cidade 

ilegal; a promoção da gestão democrática, recuperação para a coletividade e a valorização 

imobiliária; o fortalecimento do planejamento com participação social (BRASIL/MCID, 

2004). Nesse sentido, o EC apresenta-se como uma ferramenta essencial de planejamento 

urbano e direcionamento de crescimento sustentável das cidades brasileiras.  

As inovações verificadas no EC situam-se em três campos, os quais, divididos em 

conjuntos, possuem como objetivos: disciplinar o uso e ocupação do solo, a possibilidade de 

regularização fundiária e a participação popular nas decisões. O primeiro conjunto destina-se 

a coibir a prática da especulação imobiliária nos espaços urbanos, uma vez que o documento 

cria mecanismos para penalizar os proprietários de áreas “vazias” ou subutilizadas através do 

IPTU progressivo no tempo, estimulando a edificação e os parcelamentos compulsórios 

(ESTATUTO DA CIDADE, 2001).  

Nessa perspectiva, o mesmo documento motivou discussões e questionamentos em 

torno do poder absoluto da propriedade; logo, os terrenos, por exemplo, que estivessem 

localizados em áreas dotadas de infraestrutura para fins especulativos sofreriam sanções 

através do IPTU progressivo no tempo.  

O segundo conjunto de instrumentos trata da regularização fundiária de áreas ocupadas 

e não tituladas da cidade. Partindo do pressuposto de que grandes áreas das cidades brasileiras 

são constituídas por assentamentos irregulares, ilegais ou clandestinos, o documento prevê a 

regularização da posse dessas áreas pelos seus verdadeiros moradores. (ESTATUTO DA 

CIDADE, 2001). 

Esses instrumentos de regularização fundiária apresentam-se como ferramentas que 

podem garantir o direito à moradia e à permanência no local de ocupação, a partir da função 

social que é destinada à propriedade. Tal processo ocorre motivando a transformação de áreas 

tidas anteriormente como ilegais para áreas legais do ponto de vista jurídico e administrativo, 
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suscitando com isso o questionamento legal acerca da função social da terra pelos 

movimentos.  

E por fim, o terceiro conjunto de instrumentos prevê a participação efetiva da 

população nas decisões que se relacionam à implantação e criação das políticas públicas de 

planejamento urbano. Nesse conjunto, deve-se considerar a criação de conselhos como 

mecanismo de gestão democrática da política urbana; a construção de audiências e consultas 

públicas, que têm como objetivo a participação do cidadão e de grupos sociais nas decisões 

governamentais; a formulação de conferências de interesse urbano, instituída pela 

Conferência da Cidade; e a participação efetiva dos cidadãos através da apresentação ao 

legislativo dos projetos de lei apresentados por um número mínimo de pessoas. 

Colocados em evidência os trâmites legais para a construção de cidades mais justas, 

era preciso criar a base institucional para que fossem implantadas as políticas propostas. Para 

isso, foi criado o Ministério das Cidades cuja ideia de criação data especificamente do período 

de campanha eleitoral à presidência em 1994 do então candidato pelo PT, Luís Inácio Lula da 

Silva (GRAZIA e RODRIGUES, 2003).  

A este Ministério caberia a formulação de ação planejadora, normativa e articuladora, 

bem como a elaboração de planos nacionais e a implementação de um sistema contínuo de 

dados e informações sobre a questão urbana e habitacional (BRASIL/MCID, 2004). A 

proposta incluía ainda a construção de câmaras técnicas, bem como a formulação de 

conferências para que fosse estimulada a participação de amplos setores da sociedade: o 

governo, os usuários e os setores produtivos. Oficialmente, o Ministério das Cidades foi 

implantado pelo Governo Lula, em 2003, seu primeiro ato como presidente da República, no 

intuito de consolidar as propostas elaboradas a partir do Projeto Moradia.  

O Ministério das Cidades proporcionou também a discussão e implementação, em 

2004, do Plano Nacional de Habitação (PlanHab) juntamente com o Conselho Nacional das 

Cidades, sendo então regulamentada pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS) e pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS)42.  

 Essas ações apontaram para a construção de um modelo diferente de planejamento do 

espaço urbano no qual se coloca em evidência o combate à especulação imobiliária, o 

estímulo à participação popular e a politização das políticas públicas urbanas, como atesta 

Souza (2000): 

                                                           
42 Todavia, há críticas quando colocam que muitas das forças que lutaram pela Reforma Urbana ou puseram de 

pé, contrariando a cidade mercadoria, foram engolidos pela esfera institucional, possuindo cargos ou ao redor 

deles (MARICATO, 2015). 
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O planejamento urbano alternativo preocupa-se antes com a melhor 

distribuição de investimentos públicos em infraestrutura pelo espaço da 

cidade, a fim de minimizar a segregação residencial e melhorar o acesso dos 

mais pobres a equipamentos de consumo coletivo (Ibidem, p. 278).  

 

 Portanto, a construção das mobilizações sociais através de passeatas, ocupações, 

políticas públicas de incentivo à autogestão, construção e participação nos instrumentos legais 

como os conselhos municipais, estaduais e o nacional das cidades apontam para a 

consolidação de ferramentas capazes de democratizar o espaço urbano brasileiro. Esses 

elementos resultaram de um modelo baseado no exercício ativo da cidadania (BENEVIDES, 

1998). A Produção social do habitat pode ser um instrumento fundamental de participação 

popular, ou seja, baseia-se numa especificidade das políticas públicas, isto é, uma modalidade 

em que lideranças sociais e os representantes de grupos de famílias, se articulam com a Caixa 

Econômica Federal, empresas estaduais de habitação, Prefeituras, empresas distribuidoras de 

energia elétrica, água, para produzir socialmente o habitat junto "com" os excluídos, 

empreendendo processos de cogestão, em que as decisões sejam tomadas em todos os níveis, 

levando em consideração as especificidades locais (DE LA MORA, 2010).  

 Milton Santos (2001) ressalta, ainda, a importância da construção do espaço banal, 

criando uma solidariedade orgânica, ou seja, formas de convivência e de regulação criadas a 

partir do próprio território, contrapondo-se às verticalidades que são os espaços de fluxos, 

aferido pela temporalidade globalizada das empresas hegemônicas presentes. No espaço 

banal, a ação do Estado, além de suas funções igualmente banais, é limitada. Trata-se, 

fundamentalmente, da produção local de uma integração solidária.  

 Mais do que participar ativamente da luta institucional, os movimentos pela Reforma 

Urbana expressam a luta de classes, porque colocam em debate as contradições do 

capitalismo: a incapacidade deste modelo econômico solucionar os problemas da maioria da 

população; a propriedade privada da terra geradora das desigualdades; a transformação das 

cidades em espetáculo, mercadorias, palco das “cirurgias” urbanas em prol das grandes 

construtoras e dos empreendedores; ou mesmo a fragmentação ou elaboração de legislações 

urbanísticas para atender ao capital financeiro especulativo (COMPANS, 2005).  

 O processo histórico onde o Estado capitalista se constitui como um agente 

monopolizador da produção do direito43 é o mesmo que separa o direito do político. Este 

mesmo direito é a condição de dominação e legitimidade do capitalismo, entretanto é 

                                                           
43 O autor prefere falar em direitos, seja ele o não-estatal ou o não-oficial, isto é, a diversidade e a 

heterogeneidade dos modos de juridicidade no interior do direito estatal.  
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importante salientar que a separação e as formas jurídicas podem ser objetos de mudanças e 

transformações através das lutas sociais, mesmo onde a participação seja “manipulada” nos 

instrumentos jurídicos existentes, elas desencadeiam ações incipientes de organização e 

polarização social (SOUZA SANTOS, 2008).  

 Dessa forma, ao colocar em xeque esses elementos, os movimentos criam ferramentas 

de combate ao poder vigente, ao mesmo tempo em que elaboram estratégias de lutas e ação 

direta contra as desigualdades socioespaciais. A participação em conselhos, na definição de 

políticas mais democráticas e na democratização do espaço urbano podem se consolidar como 

mecanismos contra-hegemônicos ao Estado capitalista. Por outro lado, pensar na atuação 

dentro do Estado com o intuito de transformá-lo, sem uma ruptura efetiva da velha ordem 

social é pensar a partir de uma concepção funcionalista-evolucionista (Ibid, 2008). 

 As ações e estratégias adotadas pelos movimentos podem estimular uma discussão 

mais concreta sobre a contraposição ao capitalismo e suas contradições no espaço urbano ou  

podem também anular a independência dos próprios movimentos, tornando-os burocráticos e 

mantenedores da ordem. Porém, é importante salientar que a inserção de temas sobre a luta 

pela reforma urbana nos debates e, a construção de ferramentas que garantam a cidadania ou 

mesmo de transformação social dependem do grau de mobilização social dos mesmos 

movimentos, afinal, a cidade exprime a separação do capital e trabalho, além de expressar a 

desigualdade. Canettieri e Valle (2015) mencionam estas lutas como mecanismos de 

transformação social: 

 

Portanto, na cidade está a possibilidade para uma luta emancipatória que está 

para além do conflito, mas vincula-se a reprodução cotidiana da vida, que 

parte exatamente do ato de negação da urbanização capitalista enquanto 

coordenada hegemônica da realidade que organiza objetivamente e 

subjetivamente as práticas e percepções dos sujeitos. É um processo criativo 

de reinventar as próprias bases da sociabilidade sem, no entanto, romantizá-

las e ignorar que possuem seu bojo calcado no mesmo sistema. No entanto, 

são essas “utopias experimentais” que permitem inventar o novo 

(CANETTIERI e VALLE, 2015, p. 40). 

 

Harvey (2004), atenta ainda para a construção do utopismo dialético, em que 

diferentes organizações podem contribuir para a busca de alternativa contra o individualismo 

personalizado do mercado. Estas forças coletivas são desde formas constitucionais, partidos 

políticos, igrejas, sindicatos, organizações comunitárias ou mesmo governos locais. Para ele: 

 

A construção de identidades coletivas, de comunidades de ação, de regras de 

pertinência, é um momento crucial na tradução do pessoal e do político num 
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terreno mais amplo de ação humana. Ao mesmo tempo, a formação dessas 

coletividades cria um ambiente e um espaço (por vezes como a nação-

estado, relativamente estável e duradoura) que moldam a pessoa política, 

assim como moldam os modos pelos quais o pessoal é o ser político 

(HARVEY, 2004, p. 315).  

 

Mais adiante o autor sintetiza a ideia mais claramente do utopismo dialético: 

 
O utopismo dialético a que aspiro exige a perspectiva de uma revolução 

histórico-geográfica permanente. É útil pensar as práticas políticas 

transformadoras como manifestações de um utopismo dialético e espaço-

temporal. Mas isso só vai ocorrer se entendermos como a atividade e o 

pensamento, nos diferentes tratos de ação social, se relacionam, se conbinam 

e se misturam entre si para criar uma totalidade evolutiva de ação social 

(Ibid, 2004, p. 331). 

 Desta forma, os mecanismos de mobilização promovidos pelos movimentos, podem 

expressar a luta de classes, ao colocar as contradições sociais do capitalismo e propor as 

respectivas transformações social a partir das lutas travadas no espaço urbano, como atestam 

Evers, Muller-Platenberg e Spessart (1985): 

 

Não há luta de classes que não seja também uma luta pelas condições de 

reprodução da classe trabalhadora; portanto, tampouco há luta por 

melhores condições de vida que não seja parte da luta de classe (EVERS, 

MULLER-PLATENBERG e SPESSART, p. 124). 
 

Ao mesmo tempo, caracterizam-se como intermediadores entre Estado e grupo de 

famílias, nesse caso sem-teto, consolidando-se como estratégia política, em que as lutas 

denominadas por Marx como econômicas podem se consolidar como lutas políticas, 

dependendo de uma série de elementos conjunturais postos, uma vez que as pautas 

econômicas de reprodução aparecem como de interesse central para o precariado 

(CANETTIERI e VALLE, 2015). A luta portanto, não é apenas social mas, também, espacial. 

Como sintetiza Soja (1993): 

 

Assim, pode-se afirmar que a transformação potencial do capitalismo passou 

a girar cada vez mais em torno de uma luta simultaneamente social e 

espacial, de um conflito conjunto, baseado nos salários e no consumo, de 

uma organização e uma conscientização da mão-de-obra, tanto na condição 

de trabalhadores quanto na de consumidores; em outras palavras, uma luta 

decorrente das estruturas de exploração inerentes às divisões verticais e 

horizontais de classe da sociedade, numa dialética sócio-espacial. Assim, a 

resistência e a luta, no contexto contemporâneo, implicam a articulação das 

praxis social e espacial (SOJA, 1993, p. 122).   

 

O urbano contemporâneo, portanto, é o cerne deste debate por transformar os espaços 

públicos em mercadoria, de forma que o capital imobiliário, financeiro e rentista possa ditar 



96 

 

as regras em torno da acumulação. Assim a cidade torna-se o resultado da contradição entre 

capital e trabalho (LEFEBVRE, 1981).  

É nesse contexto que Harvey (2013) sinaliza para a materialização da luta de classes 

no espaço urbano e as características que integram os grupos atuantes na cidade, compostos 

por sujeitos historicamente não reconhecidos por intelectuais de esquerda os quais estão 

redefinindo e transformando as formas de luta: 

 

[...] Como as cidades são centros de acumulação capitalista, mas também 

são centros de luta de classes nem sempre reconhecidas pela esquerda, 

composto por trabalhadores domésticos, trabalhadores de restaurantes, 

motoristas de táxi, da entrega, não muito bem visto no pensamento de 

esquerda, e que os torna interessante. Nós estamos começando a ver as 

organizações desses trabalhadores começando a se unir. Veja as cidades 

como um ponto forte da luta de classes em muitas questões, tais como 

aluguel e de crédito sistemas presentes muito fortemente nas áreas 

urbanas, razão pela qual as cidades se tornam um meio nas quais novas 

formas de luta começam a surgir (HARVEY, 2013).  

   

O espaço urbano, expressa também, a separação de classes e suas lutas, travadas 

diariamente entre os que detêm os meios de produção (imobiliárias, construtoras, corporações 

e especuladores) e os que precisam vender sua força de trabalho, materializada por estes 

novos trabalhadores (precarizados), seja na luta pela conquista da moradia, nas insurgências 

contra as expulsões de moradores em grandes obras urbanas, na disputa pelo acesso e 

democratização da cidade (uso do espaço público) e nos embates em favor de um 

planejamento, planos e legislações com um caráter socialmente justo, isto é, mobilizações 

pelo direito à cidade é mais outra expressão da luta de classes, outra forma de contradição 

capital/trabalho, a manifestação através de outros meios (MARTINS, 2015).  

O grande imperativo para a maioria dos estudos que se debruçam, em analisar as bases 

sociais, está no “imaginário coletivo” de pensar as classes sociais à perspectiva histórica que 

associavam o termo ao operariado e ao trabalhador fabril (ao chão da fábrica).  

É preciso reconhecer que as mudanças econômicas/estruturais, influenciaram 

decisivamente o campo do trabalho, pois mesmo não ocupando um lugar no sistema fabril, o 

trabalhador não rompeu com o sistema de exploração e extração da mais-valia: a 

subcontratação, o trabalho informal, a terceirização e os trabalhos malremunerados expressam 

essas contradições. Reconhecer também que há uma diversidade de participantes, um 

pluriclassismo, uma variedade de homens e mulheres, expressando as condições atuais de 

desenvolvimento da sociedade, que, ao mesmo tempo, encontram formas de organização e 

ferramentas de mobilização coletiva as quais expressam a conjuntura numa determinada 
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sociedade. Se este diálogo/reivindicação/rompimento funcionam como elementos estratégicos 

e político, os próprios resultados requeridos pelos movimentos se encarregarão de dizer. 

Romper com a dimensão clientelista e fisiologista de setores dos movimentos sociais 

frente ao Estado é fundamental, pois o caráter de intermediação não pode comprometer os 

aspectos ideológicos e as bandeiras históricas levantadas pelos movimentos populares urbanos 

como a luta pela Reforma Urbana. Está mais do que claro que o grande imbróglio para a 

democratização do espaço urbano é o caráter desigual e excludente do acesso à terra. Atrela-

se a isso, o aumento gradual e a sua financeirização, provocados por intervenções urbanas e 

políticas de beneficiamento da iniciativa privada.  

Neste ínterim, para analisarmos a perspectiva contemporânea de urbanização 

capitalista sob a teoria da renda da terra urbana, propusemo-nos em descrever no capítulo 

seguinte, as principais características intrínsecas da acumulação capitalista nas cidades 

permeadas pela ascensão da dimensão da mercadoria em detrimento ao uso coletivo ou social 

da terra. 
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4 A RENDA DA TERRA URBANA NA PERSPECTIVA DO CAPITALISMO  

MONOPOLISTA 

 

 O objetivo deste capítulo é tematizar os elementos constitutivos que caracterizam a 

renda da terra urbana, sob um contexto de mercantilização, desenvolvimentismo e 

transformação do espaço urbano em valor de troca. Os tópicos subsequentes fazem uma 

releitura da dimensão da moradia no capitalismo monopolista e como as políticas de 

construção de "habitações populares" no país obedeceram a uma premissa essencialmente 

rentista. 

4.1 A renda da terra na cidade mercadoria 

 

 Desde a economia clássica que a renda da terra é objeto de pesquisa. Estudiosos como 

David Ricardo, Adam Smith e Malthus se destacaram ao lançar as bases dos mecanismos que 

condicionam o acúmulo de capitais no solo agrícola.  

Dentre esses pesquisadores um nome de importante expressão é o de David Ricardo. 

Em seus trabalhos, há a elaboração de duas hipóteses que permeou suas principais teses: a 

primeira era que a terra se diferenciava em sua fertilidade e que ela poderia ser ordenada (da 

mais fértil a menos fértil) como mecanismo de rentabilidade; a segunda era que a 

concorrência nivelava a taxa de lucro dos fazendeiros capitalistas que arrendassem terras dos 

proprietários (RICARDO, 1982). Para o autor, o preço da terra era dado em função da pior 

terra, logo a melhor terra tinha o maior preço. A essa diferença ele denominou de renda da 

terra.  

 Anos mais tarde, Karl Marx ampliou o conceito de David Ricardo, tentando provar a 

existência da propriedade privada da terra no capitalismo, questionando inclusive alguns 

conceitos elaborados por Ricardo. Marx propôs o debate diferenciando quatro tipos de renda: 

a Renda Absoluta, que era obtida pelas características físicas do solo (topografia); a Renda de 

Monopólio, determinada pela condição única em relação ao mercado (valor); a Renda 

Diferencial I que se caracterizava pelas condições naturais do solo (localização e fertilidade); 

Renda Diferencial II, obtida pelo uso de equipamentos como sistema de irrigação, 

aumentando o volume de produção. 

Marx desenvolvera tal perspectiva para analisar o espaço rural, mais especificamente, 

quando o lócus do desenvolvimento capitalista ainda estava voltado para o ambiente agrícola. 

Com a industrialização e o surgimento dos debates em torno do espaço urbano, criou-se a 

tentativa de transpor os conceitos elaborados por Marx para o solo urbano. As primeiras 

tentativas surgiram na França na década de 1970, entre o ambiente de crise urbana e a 
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ascensão de estudos sob os princípios marxistas, ao passo que destacados autores 

desenvolveram trabalhos em torno da renda do solo urbano, tais como: Alquier, Lojkine, 

lipietz e Topalov (PAES BARRETO, 2012). 

    Entretanto é preciso salientar algumas dificuldades em transpor a Teoria Geral da 

Renda da Terra (TGRT) do âmbito rural para o urbano. Baseando-se nos trabalhos de 

Topalov, Paes Barreto (2012) descreve alguns itens relevantes e que precisam ser analisados 

especialmente quando a transposição é encarada de forma ortodoxa. A primeira seria a 

consideração por Marx dos proprietários de terra como classe social, uma vez que a realidade 

francesa nas décadas de 60 e 70 mostrava que a propriedade fundiária e imobiliária não era 

monopólio de uma classe, mas estava difundida por diversos estratos sociais burgueses. A 

segunda era que a articulação do solo urbano é complexa, compreendendo articulação 

primária no processo produtivo e secundário no processo de circulação e consumo do bem. A 

terceira grande dificuldade está no fato de que boa parte dos preços imobiliários e fundiários é 

definida no mercado, fundamentalmente nos mercados de moradia das classes superiores.    

 Obviamente alguns elementos típicos da realidade rural, particularmente a inglesa em 

meados do século XIX, diferenciavam-na da realidade urbana do século XX. Dentre eles, 

fenômenos que exprimiam o monopólio capitalista no solo urbano e o papel preponderante 

dos construtores, incorporadores e especuladores imobiliários. Estudos pautaram-se em 

reconhecer essas diferenças e propor novos enfoques, porém isso é algo extremamente 

questionável até os dias atuais: “esta é uma discussão polêmica e que pode redundar em 

diversos pontos de vista” (SOUZA apud OLIVEIRA, 2005, p. 31).  

Essas incoerências levaram Lojkine a questionar a transposição efetiva dos trabalhos 

de Marx, pois uma das dificuldades, por exemplo, estaria no fato de se reconhecer no espaço 

urbano a renda diferencial II: 

 

Ela vai desaparecendo gradativamente na medida em que o locatário (como 

coproprietário), não é em hipótese alguma, um investidor que valoriza o 

terreno através do capital investido nele (LOJKINE, 1979, p. 82). 

 

Boaventura de Souza Santos (2008) também questionou, ao concluir que no campo 

marxista, a análise da propriedade e da renda fundiária urbanas baseou-se, durante muito 

tempo, numa transposição acrítica do contexto rural para o contexto urbano, uma vez que 

Marx nunca tinha se dedicado ao caso urbano.  
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Todavia, mesmo com estas características peculiares ao espaço urbano44, é preciso 

levar em consideração algumas informações que entram em confluência tanto pelo fato da 

terra ser regimentada pela propriedade privada como pela exigência de um tributo para sua 

utilização.  

É sabido que a terra é uma mercadoria com especificidades peculiares e fundamentais, 

pois não é um bem produzido, mas um bem advindo da natureza. Como o valor, segundo 

Marx (2001), é resultado do trabalho realizado naquilo que se tem o objetivo de produzir, a 

terra não possui valor, porém possui um preço em função exatamente da propriedade privada, 

ou seja, dos elementos jurídicos que garantem a posse do solo. Ao mesmo tempo, a 

consolidação de um valor está condicionada às qualidades particulares do terreno, isto é, 

amenidades físicas do terreno, proximidade do mar, lagoa, área verde, etc.  

Naturalmente, como o espaço urbano será o reflexo da luta travada pelas classes 

sociais, a tendência é que este mesmo espaço esteja subjugado pelas contradições, isto é, 

enquanto uma pequena parcela da sociedade possui o domínio e a posse da terra, a grande 

parcela da população fica à revelia do acesso aos mecanismos mais básicos como a moradia. 

As grandes cidades são exemplos tácitos desse disparate: favelas, cortiços, loteamentos para 

os pobres e condomínios fechados, prédios de luxo e mansões para os ricos. 

Para a população ter acesso a um “pedaço” de terra é preciso pagar, seja para compra 

ou mesmo para ter o poder de seu uso (aluguel). Consequentemente, a cidade dá ao solo a 

condição de valor de uso33 através das necessidades sociais e dos seus hábitos, e, ao mesmo 

tempo, o valor de troca, quando o solo expressa a possibilidade de produção de mercadorias e 

a reprodução da força do trabalho.       

É importante destacar que alguns aspectos da terra urbana na atualidade dialogam com 

as análises de Marx, sobretudo quando se compara a terra rural com a terra urbana. Ambas 

têm seu preço regulado pelas condições de produção nas piores terras as quais menos 

vantajosas, pois não apresentam a combinação adequada de algumas características como: 

acessibilidade, escassez, estrutura física, localização, gabarito (OLIVEIRA, 2005; PAES 

BARRETO, 2012).  

Outro ponto não menos importante é o fator localização que ascende em detrimento 

dos fatores fertilidade e também de localidade que eram associados especialmente à terra 

rural. O capitalismo pressupõe alguns elementos essenciais para a valorização do solo urbano 

                                                           
44 Enquanto o solo agrícola é um instrumento de produção, através do cultivo dos mais diversos alimentos e 

matéria-prima, o solo urbano é um suporte passivo dos meios de produção, de circulação e de consumo (SOUZA 

SANTOS, 2008). 
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e um dos condicionantes é sua localização, pois a acessibilidade aos locais relevantes da 

cidade (local de trabalho, compras, lazer) e serviços de infraestrutura são condicionantes do 

preço do imóvel (SOUZA, 1994).  

É a localização do terreno que determina e modula a geração de todos os tipos de 

renda fundiária (PAES BARRETO, 2012). E é fundamentalmente o trabalho social que dá 

sentido ao fator localização como mecanismo de valorização e acúmulo de renda por parte do 

capitalista: 

 

[...] a localização será tanto mais interessante quanto houver um significativo 

trabalho social para produzi-la, ou seja, para torná-la atrativa dentro de uma 

determinada aglomeração urbana. Assim, fica evidente, que a localização 

urbana é fruto de um trabalho coletivo, e não pode ser individualizada: ela 

dependerá sempre da aglomeração em que se situa, ou seja, do entorno 

urbano na qual está, e da intervenção do Estado para construí-la e equipá-la 

de tal forma que ela ganhe interesse (FERREIRA, 2005, p. 6). 

 

Levando em consideração esses aspectos, chega-se à conclusão que o preço do solo é 

um fenômeno exclusivamente social (SOUZA SANTOS, 2008). Paes Barreto (2012) analisa 

ainda o trabalho de Topalov (1984) para descrever os elementos que condicionam o valor da 

renda da terra urbana.  

Sob influencia marxista e tentando estabelecer uma interpretação acerca do espaço 

urbano, Topalov refez este debate caracterizando alguns elementos inerentes à terra urbana e, 

para isso, ele utilizou os mesmos conceitos utilizados por Marx para o espaço rural, 

incrementando algumas características inerentes ao solo urbano.  

Para Topalov (1984), a Renda Absoluta (R.A) era uma das características 

evidenciadas, porém, com certas peculiaridades. Para o autor, R.A se atrelava ao processo de 

produção capitalista de espaço construído sobre o solo urbano, fixando-se neste mesmo 

processo a mercadoria-edifício, ou seja, não é apenas o mecanismo que define a área 

construída, mas a circulação e consumo do bem que desencadeia a renda, desde que ocorram 

duas condições: 

A primeira é que ocupe o edifício um uso capitalista; a segunda é que o uso 

em questão tenha necessariamente que se implantar em determinadas 

localizações caracterizadas por uma conjuntura específica de efeitos úteis de 

aglomeração (PAES BARRETO, 2012, p. 59). 

 

Para Harvey (1980, p.154), “a Renda Absoluta é a cobrança pelo simples direito à 

ocupação, seja para a produção ou existência”. A Renda Diferencial I se caracteriza 

essencialmente pela infraestrutura que há no solo potencialmente edificável. O custo da 
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produção, em geral, não ocorre na construção da edificação em si, mas na transformação do 

terreno em solo preparado para ser construído como atestou Paes Barreto (2012):  

O preço regulador do metro quadrado de superfície construída de edificações 

homogêneas é o preço de produção no pior terreno, ou seja, aquele que 

implique o maior custo de transformação em solo edificável (Ibidem, 2012, 

p. 61). 

 

Desta forma, como em geral os empreendimentos capitalistas necessitam de 

infraestruturas básicas para sua consolidação como energia, água e telecomunicações, por 

exemplo. E essas ações ocorrem geralmente através da formulação de parceria com o Estado, 

pois quando o terreno já possui tais especificidades, os proprietários se apropriam desta renda 

no custo total da produção (Ibidem, 2012, p. 61). 

A Renda Diferencial II seria o sobrelucro que se pode realizar com o incremento de 

capital por cima do capital médio. Esse sobrelucro pode se materializar através de um dos 

fenômenos mais comuns das grandes cidades: o processo de verticalização. Contudo deve-se 

levar em consideração que só haverá um sobrelucro quando essa edificação for para atender 

um mercado privilegiado: 

 

A verticalização da construção só gera sobrelucro extraordinário se a 

edificação for produzida para o mercado privilegiado, onde os preços 

praticados são preços de monopólio. O preço de monopólio cobre, com 

folga, o custo adicional de produção por metro quadrado representado pela 

verticalização da construção (Ibidem, 2012, p. 65).  

 

 Quanto à Renda de Monopólio, notadamente relacionado ao mercado da habitação, os 

preços de monopólio se formam de maneiras distintas, uma vez que o fator localização ganha 

um evidente destaque. Topalov (1984) distingue três grandes mercados: o da habitação 

privilegiada, o de habitação normal e o mercado da habitação infranormal.  

O mercado de habitação normal é o lugar de oferta da produção capitalista massiva de 

habitação. Para as camadas médias e populares, ela se imbrica ao fator localização. Sendo 

assim, o valor da habitação é maior nas localizações mais próximas à oferta de serviços e 

transporte, havendo uma diminuição na medida em que aumenta a distância, para compensar 

o gasto do usuário com o deslocamento 45 (PAES BARRETO, 2012).  

                                                           
45 É preciso salientar que esta afirmação não pode ser generalizada para as cidades brasileiras, uma vez que 

muitas delas possuem áreas valorizadas distantes das áreas centrais. Geralmente são locais onde há a auto-

segregação residencial. 
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Já o mercado de habitação privilegiada caracteriza-se pela localização de áreas 

limitadas, pela sua disposição essencialmente escassa e insubstituível pelo capital. Dessa 

forma, o que fundamenta o preço do monopólio é o desejo da distinção e o privilégio pela 

localização imóvel, trazendo no bojo os melhores equipamentos e infraestrutura urbanas. 

Há ainda alguns aspectos que condicionam a elevação do valor, o papel do promotor 

imobiliário46 que impele a apostar na criação de novas áreas privilegiadas e a existência do 

consumidor final de habitação privilegiada. Porém é preciso salientar que a renda total do 

terreno não é de forma alguma estanque, conforme aponta Paes Barreto (2012): 

[...] ela varia ao longo do tempo conforme as conjunturas socioeconômicas, a 

ação do Estado no aprisionamento de infraestruturas urbanas, a legislação 

urbanística vigente, e conforme a atividade dos capitalistas produtores de 

espaço construído e o comportamento da demanda por espaço construído 

(Ibidem, 2012, p. 75).  

Entre esses aspectos levantados para a extração do sobrelucro, a ação do Estado é, 

também, fundamentalmente importante nesse processo, uma vez que ela atua através da 

imposição fiscal, em investimento em obras de infraestrutura urbana, equipamentos e 

melhorias, seja através de planos e legislações urbanísticas ou por meio da ação como agente 

imobiliário. A infraestrutura necessária para a geração do sobrelucro é, muitas vezes, 

garantida pela ação do Estado 47. Neste sentido, concordamos com Corrêa (1995) ao salientar 

que:   

A atuação do estado se faz, fundamentalmente e em última análise, visando 

criar condições de realização e reprodução da sociedade capitalista, isto é, 

condições que viabilizem o processo de acumulação e a reprodução das 

classes sociais e suas frações (CORRÊA, 1995, p. 26). 

 

Assim, sistema de esgoto, calçamento de ruas e acessibilidade ao transporte incidem 

diretamente sobre o lucro do empreendedor imobiliário. Por outro lado, a expansão da malha 

                                                           
46 Maria Adélia aparecida de Souza (1994) fala no papel do incorporador, em estudo sobre a cidade de São 

Paulo, que se caracteriza como o agente que efetua a compra de terreno, a aprovação da planta do edifício na 

Prefeitura e o registro da incorporação no registro de imóveis. Ações essas que sofrem um risco muito elevado. 

 
47 A notória a participação do Estado brasileiro na geração de sobrelucro para as grandes construtoras e 

incorporadoras. Os megaeventos esportivos (Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016) criaram não só 

legislações mais flexíveis e menos burocráticas para o financiamento público de estádios, modernização do 

sistema portuário de algumas cidades, “expulsão” de grupo de famílias do entorno das obras e dotação de infra-

estrutura, interferindo diretamente na especulação e na atuação de grupos do mercado financeiro- imobiliário. 

Casos como esses aconteceram em várias metrópoles como Recife, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Ver 

próximo capítulo. 
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urbana através de loteamentos ditos populares onde há atuação do Estado na dotação de 

infrasestrutura, também beneficiam os empreendedores, desta vez os de caráter fundiário48.  

 As terras se transformam, muitas vezes, para atender um público seletivo ou um 

mercado de luxo. Para isso, as legislações jurídicas proferidas pelo Estado também podem ser 

flexibilizadas e adaptadas para o atendimento do capital monopolista (LOJKINE, 1981).  

 O Estado se posiciona também como agente imobiliário, quando, por exemplo, atua 

através de financiamento público para atender a iniciativa privada. Logo, o papel do 

financiamento é o elemento fundamental na formação do capital circulante, que se valoriza 

mediante a apropriação de uma parte da mais-valia criada no processo produtivo da 

mercadoria-edificação (PAES BARRETO, 2012).  

Nessa perspectiva, o Estado atua ao lado das corporações, da acumulação capitalista, 

dando a ideia de uma instituição neutra, a-histórica, acima das classes sociais e dos interesses 

dominantes (CORRÊA, 2002), ou ainda como uma instituição mantenedora da “ordem” e dos 

interesses burgueses, como afirma Engels (2010): 

 

O Estado [...] é antes um produto da sociedade, quando esta chega a um 

determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade 

se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida 

por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que 

esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos não se 

devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário 

um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a 

amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ordem. (ENGELS, 

2010, p. 213). 

Por outro lado, o Estado tem o poder de legitimar a força da classe dominante a partir 

de mecanismos que minimizem as tensões sociais e, ao mesmo tempo, estabelecer 

mecanismos que salvaguardem as corporações e os monopólios. Além disso, o modo de 

produção capitalista precisa revolucionar incessantemente seus meios de produção para 

aumentar o sobrelucro ou a mais-valia. Logo, a cidade torna-se o lócus privilegiado deste 

acúmulo: 

 

                                                           
48 Souza Santos (2008) identifica alguns tipos de propriedade fundiária: a primeira seria a propriedade estatal, 

que está associada ao papel do Estado no provimento das condições de acumulação, na formação social e no 

momento histórico; A segunda é a propriedade parcelar dos utilizadores diretos, ou seja, propriedade que é 

condição de uma produção não-capitalista, mais precisamente, uma produção subordinada às necessidades da 

reprodução da força de trabalho e, portanto, à lógica da subsistência; A terceira seria a grande propriedade 

tradicional, que resulta, na América latina, da dominação oligárquica e patrimonialista ligada à relação colonial, 

havendo permanência; A quarta é a propriedade industrial-financeira, que se caracteriza pela máxima rotação do 

capital. No domínio urbano ela se evidencia pela promoção imobiliária.  
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Essa é a fase da hegemonia da lógica financeira na definição do destino das 

cidades: do que, de onde e de como será produzido, única e exclusivamente 

pautando-se na lógica do fluxo de rentabilidade futura. Ela é muito diferente 

do fordismo e da era industrial, em que as perguntas eram ‘como expandir 

mercado?’, ‘como produzir mais’? e ‘como vender mais?’. A pergunta 

fundamental agora é onde posso investir capital excedente global, que é fruto 

da mais valia global e que fica pairando sobre o planeta, procurando 

permanentemente oportunidades que permitam que ele seja remunerado 

através dos juros. Por isso se fala em ‘Wall of Money’ (ROLNIK, 2016, s/p). 

 

Com o incremento da globalização e dos sistemas informacionais, as cidades tornam-

se um grande negócio, especialmente com sua produção e exploração, onde o principal 

objetivo dos capitalistas é a acumulação demasiada de lucros (MARICATO, 2013). Para dar 

sustentação simbólica e jurídica ao desenvolvimentismo urbano, as cidades passaram a adotar 

também um modelo de gestão baseado na racionalidade e na inovação, onde os planos 

urbanísticos e os projetos estivessem permanentemente inseridos num mercado cada vez mais 

competitivo e global. Os sistemas de transporte, comunicação, infra-estrutura, atrativos 

turísticos de negócios, são utilizados como elementos de "preocupação" dos governos e 

mecanismos de promoção nacional e internacional, num contexto de competitividade. 

Portanto, a abordagem “administrativa” da década de 1960, adotadas por cidades de países 

capitalistas avançados, deu lugar a formas “empreendedoras” nas décadas de 1970 e 1980 

(HARVEY, 2005). 

 Marcelo Lopes de Souza (2006) sintetiza esse fenômeno, denominando-o de 

“empresarialismo urbano”. Segundo ele, os mecanismos de gestão e organização de algumas 

cidades, estariam essencialmente associados à elaboração de planos estratégicos através da 

participação efetiva da iniciativa privada cujo o objetivo seria: a redução da regulação estatal 

do uso do solo, a facilitação da acumulação privada do capital e a minimização das 

resistências da sociedade civil.  

Compans (2005) analisa, por exemplo, os aspectos que nortearam a elaboração do 

Plano Estratégico no Rio de Janeiro em 1993. Influenciada pelo Plano Estratégico de 

Barcelona, que redefiniu os espaços urbanos naquela cidade, sobretudo em função dos jogos 

Olímpicos de 199249. O plano deveria aprofundar numerosas mudanças, entre as quais 

estavam: aumento da competitividade e atratividade da cidade, melhoria dos espaços públicos 

e incremento do aspecto ideológico da “espetacularização” da cidade, supervalorização da 

                                                           
49 A cidade do Rio de Janeiro (uma das cidades candidatas para sediar os Jogos de 2004 na época, obtendo a 

conquista para 2016) construiu seu plano com os mesmos elementos. 
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competitividade econômica, sob o consenso Keynesiano50. Mesmo que para isso, fossem 

adotadas medidas de flexibilização da legislação urbanística, parceria com a iniciativa privada 

e implementação baseada na ordem econômica em detrimento aos elementos sociais e 

ambientais. 

O resultado foi a construção de um perfil de governo muito mais aproximado com o 

empreendedorismo51, através de parcerias com o capital especulativo, banqueiros, empresas 

multinacionais e empreiteiras na revitalização de áreas degradadas cujos objetivos se 

entrelaçam com os interesses das classes hegemônicas52.  

A habitação se caracteriza por ser um exemplo tácito, pois mesmo com discurso 

alegando preocupação  e compromisso com a população mais pobre, materializada através das 

políticas de habitação de interesse social, ainda prevalece um interesse essencialmente 

econômico, em que o próprio empreendedor é levado a redefinir áreas de atuação, adequação 

aos financiamentos populares e atendimento às camadas populares para aumentar o 

sobrelucro. Como exemplos podem-se citar as grandes construtoras e incorporadoras que 

passaram a atuar em um novo “nicho de mercado”, os de caráter econômico-intermediário que 

atende um público com renda menor (população de 1 a 3 salários mínimos). 

Nesse bojo inserem-se basicamente as famílias que irão financiar através do PMCMV. 

Paradoxalmente, a habitação, sob os desígnios da Constituição, ainda é vista como um direito 

primordial à condição humana, e é também sob esse discurso que os movimentos atuam a fim 

de garantir o que de direito está regimentado.   

                                                           
50 Importante reflexão faz Carlos Vainer (2013) sobre a transformação das cidades em espaços da racionalização 

e funcionalização, sob a égide do neoliberalismo. Ver sua análise em um dos capítulos do livro: Cidades 

Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil.  

 
51 Um belo e interessante trabalho é o de David Harvey (2005), denominado: A produção capitalista do espaço 

(ver referências). Ao caracterizar o empreendedorismo na governança urbana, em cidades americanas, ele cita 

três exemplos tácitos: 1. O desenvolvimento da noção de “parceria público-privada”, 2. A atividade da parceria 

público-privada como sendo especulativa, ou seja, sujeita ao movimento do capital e 3. Os investimentos focam 

mais o lucro a projetos de benefício coletivo. Os recentes projetos no Brasil, para a construção dos estádios da 

copa, exemplificam estas características.  

 
52 A aprovação do projeto Novo Recife pela Prefeitura do Recife no fim de 2012 é um caso emblemático. O 

projeto prevê a construção, em áreas de antigos galpões no centro, de 13 torres, formando um complexo com 

salas comerciais, flats, lojas e restaurantes de alto padrão. O empreendimento está sob responsabilidade do 

consórcio Moura Dubeux/Queiroz Galvão (construtoras) e gerou muitas controvérsias entre a prefeitura, 

construtoras e movimentos populares, que rechaçaram o projeto alegando a privatização e monopólio do espaço 

público. As mobilizações fizeram com que o Consórcio redefinisse o projeto. Salienta-se ainda que essas 

intervenções são muitas vezes carregadas ideologicamente por um discurso de progresso, desenvolvimento e 

modernidade. Ver vídeo demonstrativo do projeto e alguns questionamentos: 

http://www.observatoriodorecife.org.br/?p=5419 e http://raquelrolnik.wordpress.com/tag/novo-recife/.   
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Como o Estado não é uma instituição monolítica, mas permeada por diversos 

interesses fragmentados, ele pode expressar, de certa forma, os interesses da classe 

trabalhadora com o intuito de confirmar seu domínio. Essas ações funcionam como 

mecanismos de dispersão das contradições, como analisa Souza Santos (2008): 

 

A função política geral do Estado consiste precisamente em “dispersar” 

essas contradições e essas lutas de modo a mantê-las em níveis tensionais 

funcionalmente compatíveis com os limites estruturais impostos pelo 

processo de acumulação e pelas relações sociais de produção em que ele tem 

lugar (SOUZA SANTOS, 2008, p. 24). 

Dessa forma, o monopólio da terra no espaço urbano é garantido pela propriedade 

privada e pela aceitação, quase que incondicional a este direito, inclusive selado nas páginas 

da Constituição Federal. Por conseguinte, o zoneamento urbano, a produção da escassez do 

solo urbano e os mecanismos de melhoria da localização são ferramentas utilizadas ora pelo 

poder público, ora pelo capital privado, ou mesmo em comum acordo, sob a alcunha 

ideológica (muitas vezes) de “desenvolvimento e progresso” das cidades. Mas, na verdade, 

reproduzem a divisão das classes sociais no ambiente urbano, que se materializa na 

segregação socioespacial, na consolidação de lugares privilegiados (em infraestrutura, por 

exemplo) ou na garantia legislativa de permanência dessa estrutura.   

 Portanto, o capitalismo se redefine permanentemente com o intuito de acumular 

capital, não atua de maneira isolada, mas formando conglomerados e associações com o poder 

público, criando mecanismos de controle, intervenção nas leis e legislações urbanísticas ou 

mesmo de parcerias com grandes corporações, projetando a necessidade das grandes cidades 

se adequarem ao desenvolvimentismo e ao “progresso”. A dimensão da cidade como 

mercadoria é introjetada pelo capitalismo monopolista-rentista, transformando desde o espaço 

público até a moradia em valores de troca em detrimento ao valor de uso. A moradia, por 

sinal, fica no centro deste debate por ser um bem importante e garantido nas convenções 

nacionais e internacionais, mas que é altamente manipulável pelas corporações, especialmente 

num país onde o acesso é extremamente deficitário para as populações mais pobres. Assim 

sendo, o próximo item tenta debater a dimensão ideológica da moradia num contexto de 

acumulação de desigualdade. 
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4.2 Os aspectos ideológicos que norteiam a moradia: entre a expressão do direito e a 

condição de um bem 

 

A moradia apresenta-se como um elemento de extrema necessidade na cotidianidade, 

não só porque é caracterizada, no capitalismo, como produto, objeto ou simplesmente 

mercadoria, mas também por ser um bem essencial na vida de qualquer ser humano, 

tornando-o, dessa forma, uma mercadoria com características especiais, peculiares e 

complexas (VALENÇA, 2003).  

Antes de tudo, o acesso à moradia (digna) é uma das condições de pertencimento à 

cidadania, pois este é um espaço do qual todos necessitam independente de condição social, 

econômica ou credo. Torna-se também o ambiente de convivência familiar onde os seres 

humanos se alimentam, reúnem-se com os amigos, dormem, possuem lazer e descanso, 

garantem a vida privada, protegem-se contra as intempéries da natureza, entre outras 

necessidades básicas (Ibid. 2003).  

Por apresentar tais características, não é difícil compreender as diversas definições do 

dia a dia como as que colocam, por exemplo, simplesmente de “Lar”, lugar sagrado que 

exprime a construção de sua identidade, de afetividade e da representação social 

(STEFANIAK, 2010).  

Neste sentido, elementos culturais, identitários, ligação efetiva com o local de 

moradia, construção territorial (de pertencimento e de poder), colocam em evidência o caráter 

muito mais subjetivo que simplesmente material, ou seja, de possuir um valor, ser objeto de 

extração de renda ou mecanismo de acumulação de riqueza. Há outros fatores que 

condicionam o caráter da moradia em torno dos direitos individuais, como a garantia ao 

abrigo e à proteção às intempéries.  

A discussão em torno dos direitos individuais do ser humano ganha uma conotação 

ascendente, especialmente logo após a segunda guerra mundial com a Declaração Universal 

de Direitos Humanos de 1948. A moradia é, inclusive, reconhecida como um direito humano 

na Declaração Universal, adotada pelas Organizações das Nações Unidas. No artigo 25º, nº 1 

ela declara: 

 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 

sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência música e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou outros casos de  perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. (grifo nosso) 
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Posteriormente, as convenções e tratados internacionais ratificaram o direito à moradia 

como elemento substancial da dignidade humana. Entre esses acordos estão: Pacto 

Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966, artigo. XI (1), a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial de 

1965, artigo. V (e) (iii), A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial de 1965, artigo V, A Convenção sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), artigo 14.2 (h) e A Convenção sobre os 

Direitos da Criança (1989), em seu artigo 21, item 1 e 3 (OSÓRIO, 2006). Entretanto, só em 

1965, através do Tratado dos direitos econômicos, sociais e culturais é que o direito à moradia 

ganha contornos políticos de caráter muito mais específico, uma vez que esse tratado colocava 

em destaque a moradia como um complemento essencial a um padrão de vida adequado para 

todos, pois a casa deveria possuir padrões mínimos de habitabilidade: 

 

Então não é apenas a moradia enquanto um objeto físico de quatro paredes, 

um teto, mas a moradia como possibilidade de acesso aos meios de vida, à 

água, a toda infraestrutura, à educação, à saúde. É nesse sentido que a 

moradia faz parte dos direitos econômicos, sociais e culturais. Assim, para 

poder monitorar a implementação desses tratados e convenções 

internacionais, o conselho de direitos humanos criou aquilo que se chamam 

procedimentos especiais (ROLNIK, 2011, p. 37).  

 

Mais adiante Rolnik (2011) reafirma que o conceito universal de habitação adequada 

não pode levar em consideração apenas parâmetros físicos, mas também elementos que vão 

muito além de sua estrutura, porém extremamente importantes para a garantia da dignidade do 

ser humano: 

 

Uma moradia adequada tem que oferecer uma proteção contra o frio, a neve, 

as intempéries, as chuvas e o calor excessivo: tem que proteger a pessoa. 

Mas também, uma moradia adequada é aquela que está ligada a uma 

infraestrutura. Portanto, tem que necessariamente oferecer para quem mora 

nela, condições de acesso à água segura, de esgoto e de lixo. Ao mesmo 

tempo não pode estar num sítio numa situação contaminada, poluída, ou 

seja, tem que estar num lugar limpo, com ar limpo, etc. [...] ela tem que 

permitir o acesso aos meios de vida. Então, a moradia adequada de um 

pescador é na beira do mar. Assim como, a moradia para o trabalhador na 

indústria é no lugar onde o emprego existe ou que ele tem transporte rápido e 

acessível de acordo com seu bolso para poder acessar as oportunidades de 

trabalho e emprego. (Ibid. 2011, p. 39). 

 

Outros dois importantes documentos que tratam sobre a questão da moradia são a 

Agenda 21 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 e a Agenda Habitat de 1996, na 
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própria Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica de 

1969) (RANGEL E SILVA, 2009).  

Portanto, muito mais que a garantia da moradia em si ou dos aspectos físicos que a 

norteiam, há uma dimensão política, econômica e sociocultural em torno da habitação, uma 

vez que são elementos fundamentais para a garantia dos direitos individuais e coletivos.  

No Brasil é Lei, referendada em 1988, através da Constituição Federal no artigo 6º, 

sob o Título II (Dos direitos e garantias fundamentais) e do Capítulo II - Dos Direitos Sociais 

- que a caracteriza como um direito básico de todo cidadão. Anos mais tarde, a aprovação do 

EC em 2001 veio a efetivar o ordenamento jurídico, uma vez que toda ação urbanística do 

Estatuto está ancorada na função social da propriedade urbana, vinculada diretamente ao 

direito à moradia (Ibid. 2009). Além disso, o país está entre tantos outros que assinaram 

acordos53 reafirmando o direito básico, bem como se comprometendo em diminuir as altas 

taxas de famílias que ainda não possuem moradia ou simplesmente moram em submoradias54.  

 Um dos encontros importantes nessa área foi a II Conferência Mundial Sobre os 

Assentamentos Humanos-HABITAT II, realizada em Istambul na Turquia, em 1996. Dois 

temas abordados na conferência serviram de mote para deliberação ao final do encontro: 

“Moradia Adequada para Todos” e “Desenvolvimento de Assentamentos Humanos 

Sustentáveis em um Mundo em Processo de Urbanização”.  

Mais do que reconhecer a extrema desigualdade que assolava e ainda assola o mundo, 

os países signatários se comprometeram em promover políticas públicas a fim de melhorar as 

condições de vida da população das grandes e pequenas cidades, principalmente em países em 

desenvolvimento.  

 Não bastava reconhecer, através dos acordos, a importância significativa que a 

moradia possui na vida de cada ser humano, era necessário ainda, utilizar mecanismos que 

pudessem referendar as condições básicas e adequadas para mensurar uma moradia com 

situação satisfatória para uma família viver. Tal responsabilidade coube à Organização das 

Nações Unidas (ONU).  

                                                           
53 Clemente e Freitas (2010) citam diversas conferências e acordos selados entre os países que reconheceram os 

direitos humanos básicos, entre eles o direito à moradia, em ordem cronológica são eles: Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher de 1965 e a Convenção 

sobre os Direitos da Criança de 1989.  

 
54  Ocupações em favelas, cortiços ou loteamentos que não possuem a mínima condição de habitabilidade. 
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Alguns elementos foram colocados pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais das Nações Unidas para que uma moradia possa ser considerada com condições 

adequadas de habitabilidade: 

 

a) Segurança jurídica para a posse, independentemente de sua natureza e 

origem. b) Disponibilidade de infraestrutura básica para a garantia da saúde, 

segurança, conforto e nutrição dos titulares do direito (acesso à água potável, 

energia para o preparo da alimentação, iluminação, saneamento básico, etc.). 

c) As despesas com a manutenção da moradia não podem comprometer a 

satisfação de outras necessidades básicas. d) A moradia deve oferecer 

condições efetivas de habitabilidade, notadamente assegurando a segurança 

física aos seus ocupantes. e) Acesso em condições razoáveis à moradia, 

especialmente para os portadores de deficiência. f) Localização que permita 

o acesso ao emprego, serviços de saúde, educação e outras serviços sociais 

essenciais. g) A moradia e o modo de sua construção devem respeitar e 

expressar a identidade e diversidade cultural da população (STEFANIAK, 

2010, p. 241).  

 

Desta forma, a concepção da moradia, como elemento básico da dignidade humana; 

Representam a edificação da identidade individual, os meios necessários para a reprodução 

social e o ambiente de proteção e guarda dos membros da família, por isso há de se falar da 

necessidade e da importância da inviolabilidade do “lar”. Maria Alves (1993) traz uma 

definição interessante nesse limiar: "Morar é instintivo. Todos os animais moram; mas para o 

homem moradia é mais do que abrigo e proteção. Quando moramos, expressamos nossas 

identidades, construímos um modo de viver." (CLEMENTE e FREITAS apud ALVES, 1993, 

p. 5025). 

Apesar de a habitação ser um bem essencial e ser reconhecida como um direito 

fundamental de toda a humanidade, no capitalismo, ela incorpora mecanismos de extração de 

mais-valia e acumulação de capitais. No processo de construção, por exemplo, um alto valor é 

agregado, atraindo, dessa forma, o interesse de diversos agentes: construtoras, bancos, 

financeiras, seguradores, investidores, trabalhadores, proprietários de terra, corretores, bem 

como consumidores. Além dessas características, o tempo de produção é longo, tornando-a 

uma mercadoria com preço elevado à qual grande parte da população não tem acesso em 

função dos custos do salário dos trabalhadores (VALENÇA, 2003).  

Entretanto, a contradição essencial que aprofunda é o monopólio que alguns possuem 

sobre a terra, uma vez que “[...] ela é condição de produção do capital e condição de vida da 

classe trabalhadora” (PINTO, 2005, p. 95). Nessas circunstâncias, a necessidade por “solo 

edificável”, especificamente do capitalista, torna o setor imobiliário dependente do mercado 

de terras. Então, o dono da terra tributa a produção e circulação da mercadoria, concorrendo 
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para a distribuição da mais-valia sem concorrer para a sua geração e realização (PINTO apud 

LIMA, 2003, p. 95).  

Outro fator não menos importante no que concerne a demanda de solo urbano para fins 

de habitação está na diferenciação de localidade, ou seja, há a distinção das vantagens 

locacionais a partir da disponibilidade do acesso a serviços urbanos: água, esgoto, escolas, 

comércio e o prestígio social da vizinhança. O prestígio social decorre fundamentalmente da 

tendência dos mais ricos se segregarem do restante da sociedade e da aspiração da classe 

média ascender seu status social (SINGER, 1982).  

 Para ilustrar esses aspectos citados por Singer (1982), basta observar o sistema de 

marketing, utilizado por algumas construtoras: a utilização de mapeamento que mostra desde 

a localização do imóvel até a disponibilidade de serviços ao seu redor. Paralelamente, o 

prestígio integra ainda, a possibilidade de pagar por áreas afastadas e que possuem certo grau 

de serviços, isto é, condomínios fechados, áreas que vendem a idéia de ser um local aprazível, 

tranquilo ou mesmo de promover o “contato direto” com a natureza.  

Pode-se imaginar que a renda da terra paga pelos que utilizam o espaço urbano para o 

consumo ou pelo valor de uso, seja semelhante no que concerne ao caráter diferencial da 

renda da terra, que enxergam o espaço urbano para o lucro, ou através do valor de troca. 

Entretanto, a semelhança é meramente superficial: enquanto a renda diferencial paga pelas 

empresas visa o superlucro, baseado na localização, a renda paga pelos indivíduos depende de 

sua quantidade, da repartição da renda pessoal e de necessidades míticas que a própria 

promoção imobiliária cria (Ibid, 1982). 

É nesse ínterim que alguns elementos fazem com que a cidade possa emergir a um 

patamar de espaço privilegiado do excedente econômico. Dentre eles se destaca o processo de 

surgimento das cidades industriais, ou seja, a preponderância das fábricas e das indústrias nos 

espaços urbanos, resultando na reestruturação das áreas urbanas e no acúmulo cada dia mais 

latente do capital especulativo-imobiliário, ao mesmo tempo em que ocorre a degradação de 

grande parcela da população em função da impossibilidade de acessar um bem indispensável. 

Baseando-se nos trabalhos de Lefebvre, Monte-Mór (2006) sintetiza: 

 

[...] o espaço da cidade, organizada como lócus privilegiado do excedente 

econômico, do poder político e da festa cultural, legitimado como obra e 

regido pelo valor de uso coletivo, passa a ser privatizado e subordinado ao 

valor de troca (MONTE-MÓR, 2006, p. 13).  
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Como as cidades passaram a aglutinar cada vez mais a massa de trabalhadores em 

função da atração que as indústrias exerciam, elas terminam por expressar também, formas e 

mecanismos de extração da mais-valia. Basta lembrar, por exemplo, as vilas operárias, forma 

habitacional que permeou diversas cidades brasileiras entre os séculos XIX e XX, onde o 

capitalista enxergava a possibilidade de manter o trabalhador sob “domínio” nas proximidades 

das indústrias, porque as casas funcionavam como mecanismo de controle social e dissipação 

das mobilizações, numa clara ação paternalista que partia do empresário (SIQUEIRA, 2008).  

A relação entre acumulação de capital e habitação é materializada ainda, com a ajuda 

do Estado, que dá o suporte necessário para a acumulação de capitais pelas empresas do setor 

da construção civil, por exemplo, como também para a reprodução da força de trabalho55, 

através do beneficiamento das empresas na construção das chamadas moradias populares56. 

Variados exemplos foram constatados na história recente brasileira no que se refere ao papel 

do Estado dando subsídios e suportes necessários à sobrevivência ou expansão do setor da 

construção civil. O Banco Nacional de Habitação (BNH), criado através da Lei 4380/64, foi 

um exemplo tácito dessa iniciativa, pois foi utilizado como apaziguador dos conflitos sociais 

no país durante a ditadura militar e como mecanismo de minimização da carência 

habitacional, a política logrou principalmente no atendimento da população mais necessitada 

(entre 1 e 3 salários mínimos) 57, paralelamente, os baixos salários e uma inflação desastrosa 

incrementaram as críticas aos projetos do governo militar. Como sinaliza Bolaffi (1979): 

 

Desde a sua construção, a orientação que inspirou todas as operações do 

BNH foi a de transmitir todas as suas funções para a iniciativa privada. O 

banco limita-se a arrecadar os recursos financeiros para em seguida transferi-

los a uma variedade de agentes privados intermediários (BOLAFFI, 1979, p. 

53). 

                                                           
55 Bonduki e Rolnik (1979) em “Periferia da Grande São Paulo: reprodução do espaço como expediente de 

reprodução da força de trabalho”, elencam através de estudos, em cinco loteamos na Grande São Paulo, 

destinados à população de baixa renda, o processo de produção do espaço urbano, vinculando à reprodução da 

força de trabalho. Os autores destacam que a mercantilização da casa própria ocorre também com o trabalhador-

proprietário, quando da aquisição de um lote decide: na construção de uma segunda casa para aluguel ou na 

venda da habitação. Seria uma forma de aumentar os rendimentos mensais e/ou a formação de um patrimônio; 

uma garantia frente à instabilidade do emprego e ineficiência da previdência social.      

 
56  Alguns autores definem o processo de autoconstrução como mecanismo de extração do sobretrabalho, 

evidentemente no Brasil, esta modalidade ganhou grande projeção na expansão do espaço urbano, com a 

construção da moradia nos fins de semana, prática muito comum nas famílias. Para esta análise ver o trabalho de 

Oliveira (2006).  
 
57 De acordo com Royer (2009), nos seus 22 anos de existência, o BNH financiou a produção de 4,45 milhões de 

unidades habitacionais, que correspondeu a 25% do total de novas unidades construídas pelo país. E dessas 

unidades construídas apenas 33,1% foram destinadas às famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos, ou seja, 

a faixa mais necessitada da população até os dias atuais (ROYER, 2009 apud SHIMBO, 2010).  
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Antes de tecer tais comentários, o autor faz os seguintes questionamentos, que 

colocam em xeque os reais objetivos, quando da criação do BNH: 

 

Ora, se o BNH não consegue e nem espera conseguir atingir os objetivos 

para os quais foi criado, a que fins teria atendido ou estaria atendendo? Qual 

é a sua função real? Essa função se revela pelo exame do seu modo de operar 

e pelos mecanismos do seu funcionamento (Ibid, 1979, p. 53).  

 

Ao compararmos com os projetos atuais, podemos identificar algumas características 

intrínsecas ao modelo de salvaguarda da iniciativa privada. Alimentado pela necessidade de 

conter a forte crise financeira mundial, iniciada nos Estados Unidos em 2008, o governo 

brasileiro decide fomentar um grande programa de moradias populares denominado: “Minha 

Casa Minha Vida” (PMCMV). Ele tinha como objetivo principal o direcionamento para as 

famílias de baixa renda, entretanto ele aprofundou os mecanismos regulatórios e o aumento de 

recursos destinados ao financiamento habitacional que beneficiaram as grandes construtoras 

do país (SHIMBO, 2010).  

O setor imobiliário brasileiro se intensificou com o desenvolvimento deste programa, 

tendo um crescimento exponencial a partir de 200658, diversificando, inclusive, sua forma de 

atuação, pois tornou possível também a aproximação com o mercado financeiro graças à 

abertura de capital das empresas construtoras e incorporadoras na Bolsa de Valores (Ibid, 

2010). 

Fix (2011) faz um paralelo entre o BNH e o MCMV ao constatar que esses programas 

reconhecem a habitação como mercadoria, e, ao mesmo tempo como princípio do direito no 

caso do “Minha Casa Minha Vida”. Entretanto, esse reconhecimento do direito tem um 

caráter ambíguo e contraditório: 

 

Tanto o BNH como MCMV tratam a habitação como mercadoria a ser 

produzida em moldes capitalistas. No MCMV, no entanto, os subsídios 

diretos ao comprador podem ser vistos como um reconhecimento de que a 

habitação é um direito. Esse reconhecimento do direito tem caráter ambíguo, 

uma vez que justifica a injeção de recursos públicos em um sistema que, de 

resto, tem lógica privatista na definição dos espaços, inteiramente 

formulados segundo os critérios de um empreendimento imobiliário (FIX, 

2011, p. 145). 

 

                                                           
58  Para aprofundamento deste assunto, recomendamos a Tese de Doutorado de Lúcia Zanin Shimbo, 

denominada: Habitação social, habitação de mercado: a confluência entre Estado, empresas construtoras e capital 

financeiro (2010). Ver referências.   

 



115 

 

 A expansão da política de incentivo às empresas de construção civil, através da 

moradia popular, é explicada por vários fatores. Entre eles estão: a tentativa de contenção de 

crises financeiras; o superaquecimento da produção e de serviços que concernem à construção 

das moradias; a utilização de mão de obra quase sempre sem qualificação profissional (um 

exército de reserva); as pressões advindas dos sindicatos das indústrias da construção civil; a 

propaganda (ideológica) de construção massiva de casas em todo país, visto que é um bem 

essencial para as famílias. Assim, torna-se uma tarefa mais que aprazível não só para os 

governos como para os empresários do setor e os agentes do sistema financeiro: 

 

A questão  - e aí é que está o link entre financeirização e transformação 

urbanística, na qual a moradia é um elemento importante  -  é que o espaço 

urbano é um campo particularmente interessante e adequado para o circuito 

financeiro. Ao contrário do jogo especulativo de ações que podem virar pó 

do dia para a noite, o espaço construído pode perder ou ganhar valor, mas 

não some. Em segundo lugar, ele é tipicamente algo que pode acolher 

investimento de longo prazo, mesmo em um espaço mal construído. 

Finalmente, a terra e o espaço podem funcionar como garantia de 

empréstimos. Então, são ativos para alavancar mais dinheiro (ROLNIK, 

2016, s/p). 

 

 Por outro lado, a habitação sendo vista como um direito primordial, o discurso político 

é introjetado pela necessidade de resolução do déficit habitacional e, na garantia do direito 

primário, para uma vida plena e cidadã. Boaventura de Souza Santos (2008) fala em garantias 

como essas sob a forma do direito o qual é separado do político, pois este condiciona o sujeito 

tanto pela titularidade das citadas garantias como pela submissão a deveres. Tal titularidade e 

submissão são individualizadas e, por essa via, generalizadas e universalizadas ao mesmo 

tempo, uma vez que essa lógica é eficaz nos mecanismos de dispersão das contradições.  

 De acordo com o autor, o Estado capitalista como relação social é o elemento que 

condensa as contradições sociais do modo de produção e as lutas sociais delas resultantes. 

Esse mesmo Estado estabelece “mecanismos de dispersão” das manifestações populares, que 

são: mecanismos de socialização/integração, de trivialização/neutralização e de 

repressão/exclusão. Eles podem ser utilizados separados, conjunta e sequencialmente 59.  

                                                           
59 Há três exemplos tratados pelo Souza Santos (2008) como mecanismos de “dispersão”, promovidos pelo 

Estado: o primeiro seria a repressão/exclusão que se materializa na remoção violenta das favelas e a segunda é a 

trivialização/neutralização, ou seja, a tolerância das favelas e a manutenção do Status Quo jurídico e, por fim, a 

socialização/integração que seria a legalização da posse, seguida de urbanização (Ibid. 2008, p.78). 
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 Como os mecanismos de dispersão estão presentes em todas as políticas setoriais do 

Estado eles são acionados, preferencialmente, através do direito, que é a instancia de 

mediação entre o político (poder/resistência) e o econômico (exploração/sobrevivência). 

Ver por exemplo, o caso brasileiro constitucional, pois ilustra as contradições descritas 

anteriormente o que prevê Constituição brasileira: de um lado o direito de todo cidadão à 

habitação e o uso compatível da terra através da função social, por outro, a garantia à 

propriedade privada e a não oneração dos terrenos subutilizados ou passíveis de especulação. 

Além disso, as instâncias jurídicas podem ser sujeitas a grandes pressões dos grupos na busca 

de normas jurídicas alternativas.  

Esses questionamentos colocam em evidência a discussão dos movimentos ora como 

consumidores, ora como detentores de garantias e direitos individuais, porque, embora 

vinculados a reivindicações no âmbito do consumo coletivo urbano, os movimentos sociais 

urbanos não podem ser separados do mundo do trabalho e da produção, como salienta Souza 

Santos (2008): 

 

Este será mais um fator convergindo para que as contradições das relações 

de produção se sobreponham cada vez mais às contradições das relações de 

produção sem prejuízo da autonomia recíproca dos processos sociais em que 

se fundam (SOUZA SANTOS, 2008, p. 78). 

 

Diante deste quadro, a terra urbana adquire características peculiares, como já 

adiantamos, pois ela expressa não só a condição de produção do capital como também a 

condição de vida da classe trabalhadora.  

Se por um lado, o processo que garante a propriedade privada segrega a grande 

maioria da população em função do monopólio da terra para alguns, por outro, a habitação é 

um bem fundamental para todas as famílias. Como a construção da moradia requer um grande 

investimento de capital e tempo em sua produção e circulação, isso acaba por distanciar o 

custo do valor do salário de boa parte dos trabalhadores (PINTO, 2004). Para Maricato 

(2016), a produção residencial é uma das novas modalidades do capital financeiro-

especulativo: 

 

A mudança de paradigma é que a moradia se transformou em um setor 

econômico. Passa-se a enxergar a produção residencial como uma das novas 

fronteiras de expansão do capital financeiro, com um papel de destaque para 

o crédito hipotecário (MARICATO, 2016, s/p). 
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Portanto, o processo de produção da moradia tornou-se um fenômeno altamente 

lucrativo, onde as instituições financeiras, o mercado corporativo e as construtoras formam 

um grande conglomerado, apoiado pela ação do Estado que dota as terras de equipamentos 

urbanos e infra-estrutura necessária para a reprodução do capital. Logo, a forma de provisão 

habitacional que se verifica no capitalismo concorrencial é caracterizada pela presença do 

agente rentista, através do mercado de aluguéis (ABRAMO, 2002). Vejamos, por exemplo, o 

que diz Maricato (2001) a respeito da habitação: 

 

[...] é uma mercadoria especial. Ela demanda terra, ou melhor, terra 

urbanizada, financiamento à produção e financiamento para a venda. Nesse 

sentido, ela tem uma vinculação com a macroeconomia já que o mercado 

depende de regulação pública e subsídios ao financiamento, ela exige mover 

o coração da política econômica (MARICATO, 2001, p. 118).     

 

Desta forma, os direitos conquistados ao longo dos anos através das mobilizações 

sociais colocaram em questionamento o direito irredutível à propriedade privada da terra e o 

papel desempenhado pelo Estado60. Ao mesmo tempo, lançou-se as bases para fomentar 

mecanismos jurídicos que garantissem o direito elementar à moradia e à habitabilidade. 

Entretanto, no Brasil permeou um discurso desenvolvimentista e de atendimento as 

necessidades básicas da população em que o Estado era o mentor dos investimentos e dos 

subsídios à iniciativa privada em nome do acesso à moradia pela população mais pobre. 

 Shimbo (2010) destaca que, no Brasil, a dinâmica de provisão e produção de habitação 

permeia uma relação promíscua entre Estado e agentes promotores imobiliários, desde os 

grandes projetos urbanos até a produção de habitação social, porque a modalidade de caráter 

“popular” pode está tão integrada ao mercado que se torna difícil denominar “habitação de 

interesse social”, como elucida a autora: 

 

Esta última modalidade poderia se enquadrar analiticamente na produção 

pública de habitação. Entretanto, empiricamente, pode estar tão imbricada 

com a dinâmica privada que se torna difícil de fazer a distinção entre o que 

seria essencialmente uma “habitação de interesse social” e uma “habitação 

                                                           
60 Alguns exemplos recentes na história brasileira refletem esta perspectiva: A introdução dos artigos 182 e 183 

na Constituição Federal acerca da política urbana, que tratam especificamente sobre a importância da função 

social da propriedade e da gestão democrática da cidade, se constituíram como marcos na luta histórica dos 

movimentos populares sem-teto. Mais tarde, esta discussão foi ampliada e, foi aprovado em 2001 o Estatuto da 

Cidade, documento político-jurídico que criou mecanismos na busca de uma cidade mais democrática. A 

instituição das Zonas Especiais de Interesses Social (ZEIS) a nível nacional, a aprovação do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS). Ver debate no primeiro capítulo.  
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de mercado”. Por mais que se procure distinguir as formas de produção 

privada e pública e quais práticas são formais e quais são informais, essas 

modalidades de produção se imiscuem e interagem no Brasil. Há uma 

fronteira indistinta entre as diferentes formas de habitação no Brasil, que 

torna difícil sua tentativa de classificação e nomeação (SHIMBO, 2010, p. 

48).    

 

    Mais do que a garantia de um bem, a moradia expressa para o trabalhador a conquista 

de um patrimônio fundamental, uma vez que este mesmo indivíduo está inserido no mundo do 

trabalho, da produção e do consumo. No fundo, a discussão acerca do mercado de habitação 

desenvolvida no Brasil é recheada por diversas peculiaridades em que o Estado estabelece 

uma relação intrínseca com o mercado de habitação, mesmo se for para atender à população 

que se enquadra no patamar de maior carência.  

Desta forma, a atuação do Estado, representado pelas diversas esferas, não se limita à 

definição urbanística e ao ordenamento da cidade, mas também envolve ajuda às 

incorporadoras através de concessão de créditos habitacionais, redução de impostos, 

provimento de infraestrutura e sistemas regulatórios, entre outros mecanismos. Em 

decorrência disso, a análise do papel do Estado e a construção de políticas públicas no campo 

da habitação popular é o tema do item seguinte, descrevendo a intermediação com a iniciativa 

privada e os reais interesses intrínsecos. 

 

4.3 Aspectos norteadores do caráter da “habitação popular” 61 a partir do PMCMV 

 

Após o fim do Banco Nacional de Habitação (BNH), o país evidenciou pequenas 

mudanças na política destinada à moradia popular, especialmente nos dois mandatos de 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Porém destacam-se alguns avanços que 

vão desde a concepção da cidade em sua função social até a diversidade de programas 

construídos ao longo dos anos da gestão (MARICATO, 1998). Por outro lado, é preciso 

evidenciar que esse período foi, também, de redefinição da política habitacional brasileira no 

que concerne à maior participação da iniciativa privada e à alocação de recursos públicos para 

o setor da construção civil 62.  

                                                           
61 Optamos na colocação das aspas nas palavras habitação popular, em função do caráter contraditório que o 

termo assumiu no Brasil, especialmente quando se refere à política pública de habitação para o seguimento de 

baixa renda (até 3 salários mínimos). em que o caráter organizativo da política habitacional direcionava, 

essencialmente, para os ganhos da iniciativa privada, em detrimento da população carente que não conseguia 

inserir-se no programa. 

 
62 Shimbo (2010) destaca que houve uma mudança de “paradigma” após 10 anos do fim do BNH, ou seja, houve 

a introdução na política habitacional brasileira, princípios de mercado na aquisição da habitação. Ampliando, 
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Com a vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência da República através de 

Luís Inácio Lula da Silva, várias ações foram colocadas como metas para que o projeto de 

redefinição das políticas públicas e diminuição do déficit habitacional fosse concretizado. 

Ainda durante o período de campanha eleitoral à presidência da República em 1994, já se 

discutia em seu programa, a necessidade de democratização do espaço urbano, do combate ao 

déficit habitacional e da criação de um ministério com finalidade específica, órgão 

administrativo que fora batizado de “Ministério das Cidades”.  

 O Ministério das Cidades ficou responsável pela formulação de uma ação planejadora, 

normativa e articuladora, bem como pela construção de planos nacionais e implementação de 

um sistema contínuo de dados e informações sobre a questão urbana e habitacional 

(BRASIL/MCID, 2004). Seria instituído também um Conselho de Desenvolvimento Urbano 

(CNDU) em nível nacional, articulado com os conselhos estaduais e municipais, tendo poder 

decisório e capacidade de definir as diretrizes das políticas urbanas.  

Os programas federais, a partir da aprovação do PNH e da criação do SNHIS, 

dividiram-se em dois grandes eixos de atuação: urbanização de assentamentos precários e 

produção habitacional (BRASIL/MCID, 2010). De acordo com o plano, os programas 

destinados à aquisição da casa própria no período de sua divulgação eram: a Carta de Crédito, 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR), Programa de Subsídio à Habitação (PSH) e o 

Programa Crédito Solidário (PCS).  

Outro instrumento criado pelo plano foi o Sistema Nacional de Habitação, que definia 

o processo de participação da iniciativa privada na produção de moradias no país. Este 

instrumento foi proporcionado a partir de dois subsistemas: o Subsistema de Habitação de 

Interesse Social e o Subsistema de Habitação de Mercado. Enquanto o primeiro direcionava 

os recursos públicos exclusivamente para a população de baixa renda através do FGTS e do 

FNHIS, o segundo subsistema reorganizava o mercado privado, ampliando as formas de 

captação de recursos e a inclusão de novos agentes que facilitassem a promoção imobiliária 

através da caderneta de poupança e demais instrumentos de atração dos investidores 

(SHIMBO, 2010). 

Para que as metas do subsistema de habitação de interesse social fossem cumpridas, 

foram firmadas parcerias com os estados e municípios, tendo o Ministério das Cidades como 

o principal agente articulador e gestor dos programas habitacionais com diferentes fontes de 

                                                                                                                                                                                     
desta forma, o setor privado, a descentralização da alocação dos recursos federais e uma política introdutória de 

crédito para o mutuário final.    
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recursos: FGTS, Orçamento Geral da União (OGU), Fundo de arrendamento Residencial 

(FDS) e Caixa Econômica Federal, operando o sistema (op. cit., 2010).  

Shimbo (2010), através de seu trabalho de Tese, questiona a contradição existente nos 

recursos destinados ao subsistema de habitação de interesse social, pois mesmo sendo um 

subsistema específico para a população de faixa de renda de até 3 salários mínimos, há a 

prerrogativa de atendimento às famílias com renda acima deste patamar, cujos limites seriam 

12 salários mínimos. Além disso, os proponentes podem ser empresas do setor da construção 

civil ou pessoas físicas, utilizando os recursos do FGTS. Adiante a autora conclui: 

 

Este último aspecto indica a contradição existente na própria concepção do 

Subsistema de Habitação de Interesse Social, pois abre o caminho para a 

entrada de agentes privados (com fins lucrativos) nas linhas de 

financiamento, alimentadas por recursos onerosos vindos do FGTS. Desta 

forma, a segmentação das fontes de recursos, anunciada na proposta da 

Política Nacional de Habitação, se dilui, obscurecendo os limites entre os 

dois subsistemas idealizados (Ibid, 2010, p. 82).    

 

O subsistema de mercado também sofreu alterações para dar maior garantia ao 

mercado imobiliário, já que a concessão de crédito imobiliário passou a ser uma atividade 

altamente lucrativa. Através do PNH, o governo Lula tomou algumas medidas importantes: a 

primeira foi a de promover a segurança jurídica e econômica ao mercado privado em 2004, 

cujos intuitos eram o combate à inadimplência dos mutuários e a livre atuação dos capitais de 

origem imobiliária; a segunda foi a criação de novos títulos de crédito e a ampliação de 

recursos financeiros ao mercado privado63 (Ibid. 2010).  

Cardoso e Aragão (2013) citam ainda as alterações nas medidas fiscais e a aprovação 

da MP 252 em 2004 que ampliaram a segurança dos investidores do setor imobiliário, 

utilizando a alienação fiduciária nas transações imobiliárias e da instituição do principio do 

“patrimônio de afetação”.  

 Outros mecanismos que estimularam a ampliação do setor imobiliário foram: a 

redefinição da política de desoneração fiscal e a de reordenação na legislação que 

desencadeou o fortalecimento do setor privado na construção e incorporação das moradias; a 

redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para materiais de construção civil; a 

facilidade de financiamento pelo BNDES para as empresas que solicitam empréstimos para a 

                                                           
63  Royer (2009) explica os fatores convergentes para o recente boom imobiliário, ou seja, em apenas 5 anos 

(2003 a 2008), a contratação com recursos do SBPE multiplicou em 8 vezes, entre os fatores apontados estão: 

maior segurança jurídica para os incorporadores, melhoria do crédito para a pessoa física, com redução da taxa 

de juros, aumento do prazo de pagamento e diminuição do valor da entrada, além da redução da taxa de juros. 
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construção de habitações; a redução dos encargos sobre os lucros. Esses estímulos facilitaram 

significativamente o aumento dos lucros das empresas de construção civil e do setor 

imobiliário (SILVA, 2012). 

 Todas essas ferramentas foram fundamentais para a ampliação do setor, isto é, no 

fortalecimento das empreiteiras e na redefinição do mercado de habitação no país64. Como 

explica sinteticamente Shimbo (2010): 

    

Resumidamente, ao longo do período entre 2004 e 2006, as medidas 

regulatórias que estimularam diretamente a produção de habitação via 

mercado foram; a) estímulo ao financimento imobiliário, reduzindo os juros 

pagos aos bancos sobre depósitos não utilizados para financiamento dentro 

do SFH e exigindo que, no mínimo, 65% dos depósitos em contas de 

poupança sejam utilizados para esse fim; b) simplificação e intensificação da 

aplicação das leis de reintegração de posse de propriedade residencial no 

caso de inadimplência (alienação fiduciária); c) diminuição do IPI (Imposto 

sobre Produtos Industrializados) sobre certos insumos e materiais de 

construção; d) fomento para a securitização de recebíveis imobiliários 

através da isenção de impostos de renda sobre ganhos financeiros advindos 

dessa transação; e) aumento da segurança de empreendedores através da 

disponibilização de garantias sobre prosperidade e de compradores através 

do regime tributário especial (SHIMBO, 2010, p. 92).      

     

  Assim, era preciso criar mecanismos financeiros e jurídicos que atraíssem a iniciativa 

privada, salvaguardando os seus interesses e dando margem de lucro. Na mesma linha adotada 

pelo governo Lula a partir de 2004 no que se refere ao aumento de recursos destinados ao 

financiamento habitacional e nos incentivos fiscais, foi criado o Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV)65. Gestado em março de 2009, este programa foi fruto de uma intervenção 

estatal, juntamente com a iniciativa privada, a fim de “deter” a forte crise econômica que tinha 

assolado os principais países capitalistas do mundo em 2008, após a desestruturação 

financeira e imobiliária nos EUA. Assim, o principal objetivo desta intervenção era investir 

no mercado habitacional e tentar conter a crise (BONDUKI, 2009). 

 O programa baseou-se em dois pilares fundamentais: estimular o desenvolvimento do 

setor da construção civil e o crescimento de emprego e da economia do país. Este último 

                                                           
64  A partir de 2004, algumas empresas do setor imobiliário realizam operações na Bolsa de Valores, cujos 

recursos são utilizados para ampliar suas atividades, investindo em terras ou financiando novos 

empreendimentos. A atuação, desta forma, se difunde para diversos segmentos do mercado, desenvolvendo a 

financeirização do setor no país (CARDOSO e ARAGÃO, 2013).    

 
65 É preciso destacar que o caráter do programa não atraiu apenas as grandes incorporadoras e imobiliárias. Há a 

atração de pequenas e médias incorporadoras que não estavam associadas às grandes movimentações financeiras, 

mas que foram beneficiadas fundamentalmente pelas mudanças político-econômicas e pela segurança jurídica do 

programa.  
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aspecto seria favorecido essencialmente pelo consumo. Em virtude disso, o governo 

desencadeou uma série de iniciativas que iam do barateamento das taxas de juros à criação de 

um Fundo Garantidor de Habitação (FGHAB), estabelecendo como meta o atendimento de 

3,4 milhões de famílias até 201466. 

 Mesmo o Plano Nacional de Habitação (PlanHab) tendo sido construído com uma 

maior participação popular (movimentos sociais, profissionais, governos estaduais e 

municipais), levando em consideração a diversidade dos municípios brasileiros e uma maior 

participação e controle social nas políticas públicas de habitação, em que o próprio estudo 

definia o nível de desigualdade dos municípios e/ou a maior ou menor incidência de 

desigualdade e pobreza e os meios de enfrentá-los (SOUZA, 2009), ele foi suplantado pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) cujos mecanismos de elaboração estiveram a 

cargo dos Ministérios da Casa Civil e da Fazenda, em diálogo com representantes da 

construção e sem participação popular (SOUZA, 2009; FIX, 2011). 

 O PMCMV definiu que há dois grupos de famílias que podem ter acesso à moradia, o 

primeiro é para as famílias com renda de até 3 salários mínimos que podem ser atendidas com 

até 100% de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), gastando 5% da renda familiar 

(com mínimo de R$ 25,00 por mês) para pagamento de 120 prestações mensais. Os subsídios 

chegam a ultrapassar 90% do valor do imóvel. O segundo é famílias com renda de até R$ 

1.600,00. Para esse grupo, estabeleceu-se inicialmente a meta de contratação de 400 mil 

unidades habitacionais, mas  com a continuidade do programa a meta passou para 860.000 

unidades habitacionais até o ano de 2014, para operações contratadas com recursos do FAR 

(BRASIL, 2014). 

 As famílias precisam se inscrever junto às prefeituras dos municípios onde residem. 

Após os processos seletivos que são feitos com base nos critérios estabelecidos pelo 

Ministério das Cidades e pelo próprio município, os órgãos encaminharão os tramites 

necessários para a aquisição dos imóveis. Para as famílias com renda acima de 3 salários 

mínimos, os interessados devem procurar diretamente as construtoras que comercializam 

imóveis enquadrados no PMCMV e a CAIXA para avaliar as condições de obtenção do 

financiamento e conseguir os respectivos subsídios os quais se caracterizam na redução do 

valor das custas cartoriais e impostos. 

                                                           
66 De acordo com os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal em 2010, a meta 1 milhão de habitações 

construídas foi ultrapassada naquele mesmo ano (BRASIL/MCID, 2010). 
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 Nessas duas modalidades, há o indicativo de participação das construtoras que podem 

firmar parcerias com estados, municípios e movimentos sociais (modalidade Minha Casa 

Minha Vida Entidades). Paralelamente, a CEF analisa os projetos, contrata a operação, 

acompanha a execução da obra pela construtora, libera recursos e, ao final da construção, 

realiza a comercialização dos imóveis67. Os financiamentos são incorporados aos subsídios, 

que podem ser entre 60% a 90% do valor do imóvel e cuja prestação se restringe a 10% da 

renda pelo prazo de 10 anos.  

Quanto aos equipamentos públicos, a contratação é realizada pela CAIXA a partir da 

indicação do terreno pelo Poder Público de sua propriedade e, ao término da construção, o 

equipamento é repassado ao Poder Público, que assume a obrigação de equipá-lo e colocá-lo 

em funcionamento (BRASIL, 2014).  

Quanto aos participantes do programa, estão divididos da seguinte forma: Caixa 

Econômica Federal, instituição de caráter financeiro que é responsável pela definição dos 

critérios técnicos, dos atos para operacionalização do Programa; Ministério das Cidades que 

estabelece diretrizes, regras, condições, define a distribuição dos recursos entre as Unidades 

da Federação e avalia o Programa; Ministério da Fazenda que revê juntamente com o 

Ministério das Cidades, o limite de renda familiar dos beneficiários e a remuneração da 

CAIXA; Distrito Federal, Estados e Municípios ou órgãos que aderirem ao Programa cuja 

participação é efetivada através do termo de adesão com a Caixa, definindo áreas priorizadas 

para implantação dos projetos, isenção de tributos, aporte de recursos, indicação de demandas, 

indicação de solicitantes para a venda dos empreendimentos e execução do trabalho Técnico 

Social junto aos beneficiários; Empresas da construção civil que apresentam projetos e tendo 

sua aprovação efetivada, executa-os na forma estabelecida pelo Programa, além de guardar os 

imóveis prontos e legalizados pelo prazo de 60 dias. 

Foi estabelecida ainda, uma tipologia mínima para apartamentos do programa: 02 

quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, transição com área útil mínima de 37 m² e 

acessibilidade com área útil mínima de 39 m², cujos valores máximos por unidades 

habitacionais estão estabelecidos por estado/localidades e, por tipologias diferenciadas em 

                                                           
67 Há outras modalidades que são incluídas no PMCMV: o PMCMV Entidades que segue o mesmo modelo do 

Crédito Solidário, ou seja, 1. Entidades sem fins lucrativos apresentam o projeto à CAIXA que após análise, 

envia para o Ministério das Cidades que por sua vez faz a seleção, 2. A Caixa recebe a lista dos beneficiários, 

contrata a operação e acompanha a execução. Vale destacar que municípios com menos de 50 mil habitantes, 

cuja operação é através de agentes financeiros privados, são selecionadas pela Caixa. Por fim, o MCidades 

define e publica o volume dos recursos para cada agente, em determinada região (valores segundo as 

características da região).   
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casa e apartamento, apresentadas por portarias do Ministério das Cidades (abril e agosto de 

2013). 

Apesar do avanço significativo de combate ao déficit habitacional no Brasil e o aporte 

financeiro, caracterizado por vultosas somas aos programas habitacionais, atingindo a 

população mais necessitada, ou seja, entre 0 e 3 salários mínimos, Cardoso e Aragão (2013) 

sintetizam as críticas feitas por especialistas ao Programa: 

 

(i) a falta de articulação do programa com a política urbana; (ii) a ausência 

de instrumentos para enfrentar a questão fundiária; (iii) os problemas de 

localização dos novos empreendimentos; (iv) excessivo privilégio concedido 

aos setor privado; (v) a grande escala dos empreendimentos (vi) a baixa 

qualidade arquitetônica e construtiva dos empreendimentos; (vii) a 

descontinuidade do programa em relação ao SNHIS e a perda do controle 

social sobre a sua implementação. A esses pontos, já destacados por várias 

análises, acrescentamos ainda (viii) as desigualdades na distribuição dos 

recursos como fruto do modelo institucional adotado (CARDOSO e 

ARAGÃO, 2013, p.44). 

 

Estes pontos reafirmam o caráter da implantação da política habitacional nos últimos 

tempos no Brasil, especialmente quando não há mecanismos claros de combate à estrutura 

fundiária urbana, à ausência de mecanismos de controle e participação social, além dos 

empreendimentos atenderem a uma lógica mercantil. O fato é que a população com menores 

patamares de renda, se distribui nas periferias (a periferização dos empreendimentos), ou seja, 

a disputa por terras entre o capital imobiliário e a força de trabalho na semiperiferia, fez com 

que os pobres fossem expulsos para a periferia da periferia (MARICATO, 2013).  

Estes locais são carentes das mínimas condições de habitabilidade, por outro lado, em 

algumas capitais como o Rio de Janeiro, o mercado imobiliário foi impulsionado pela 

organização dos megaeventos, exercendo influência no deslocamento da população no 

ambiente intra-urbano, através da gentrificação de áreas destinadas a grandes equipamentos 

urbanos (CARDOSO, JUNIOR, ARAÚJO, ARAGÃO e AMORIM, 2013) 68.      

Portanto, é perceptível que a organização e execução deste programa estiveram 

eminentemente ligadas a uma estratégia econômico-financeira e corporativa, extraída dos 

gabinetes e órgãos governamentais, juntamente com a participação efetiva da iniciativa 

privada, incorporando pequenos grupos que atuavam "distantes" da financeirização, mas que 

foram beneficiados. Comitantemente, houve um arrefecimento das lutas sociais em torno de 

bandeiras históricas como a Reforma Urbana e o combate à estrutura fundiária vigente, eixos 

                                                           
68 Para uma análise aprofundada do PMCMV, consultar o trabalho: O Programa Minha Casa Minha Vida e seus 

efeitos territoriais (2013). Ver referências.  
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importantes de coalizão e provisão de moradias e demais conquistas, como sinaliza Maricato 

(2013): 

 

O coração da agenda da reforma urbana, a reforma fundiária/imobiliária, foi 

esquecido. Os movimentos sociais ligados à causa se acomodaram no espaço 

institucional onde muitas das lideranças foram alocadas (MARICATO, 

2013, p. 39). 

  

Desta forma, o caráter de uma habitação popular no Brasil ganha contornos difusos e 

privatistas, ao passo que a condição ideológica de conquista da habitação não se efetiva pelo 

direito essencialmente, mas introjetado pela busca frenética de capitais e sua acumulação a 

partir de um bem essencial, incorporando áreas periféricas ausentes de mínimas condições de 

estrutura, funcionando como nichos para as incorporadoras (SILVA, 2016). Por outro lado, a 

conquista pela moradia, na visão de muitos movimentos sem-teto, se baseou essencialmente 

pela via institucional, através dos programas e projetos de moradia financiados pelo Governo 

Federal, causando uma equação pouco progressista e com reduzidas perspectivas de 

mudanças profundas no Status Quo. 
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5. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS E O USO DO ESPAÇO PELAS 

FAMÍLIAS SEM-TETO  

 

 Este capítulo traz o resultado do trabalho empírico que foi realizado junto às famílias 

que compõe o MLB, nos núcleos de atuação política. Analisamos para isso, elementos 

descritivos socioeconômicos, culturais e os mecanismos de territorialização, através do uso do 

espaço pelos grupos. Sistematizamos ao final, os mecanismos de sociabilidade, a forma e a 

inserção das famílias no mundo do trabalho precário e a emergência das estratégias e 

mobilizações do movimento, na busca pelos direitos socialmente necessários para o viver 

digno das famílias.  

 

5.1 Identificação e caracterização das famílias mobilizadas pelo MLB 

 

 Caracterizar as famílias que integra um movimento social sem-teto, neste caso o MLB, 

foi fundamental para conhecer os principais elementos que compõem os membros 

beneficiários, que se engajam nas fileiras das lutas para a conquista da habitação popular. 

Neste sentido, optamos em coletar dados, através de 250 questionários em 5 núcleos (50  

questionários por núcleo) de ocupações diferentes do MLB na Região Metropolitana do 

Recife, independente do grau de desenvolvimento que foi verificado em cada um deles 

(negociação, construção e entrega dos imóveis), uma vez que cada núcleo possui um processo 

político diferenciado, entretanto, é importante salientar que há uma confluência nas 

características socioeconômicas das famílias analisadas69. 

 O primeiro aspecto a ser destacado é com relação ao grau de participação feminina nos 

cadastros das casas e nas reuniões regulares que acontecem. Estas reuniões são fundamentais 

porque é onde se discutem todo o processo de ocupação, o delineamento e as ações políticas 

do movimento, o andamento da obra, o trabalho técnico social com as famílias e as 

perspectivas de entrega das moradias.  

 Majoritariamente, o gênero feminino se destaca nesse caso específico. Creditamos essa 

característica a alguns fatores: primeiro ao papel cultural da responsabilização feminina pelas 

funções de ordem mais burocráticas do dia a dia familiar; depois a ascensão do número de 

mulheres nas mobilizações urbanas, como forma de ganharem "voz e vez"; por fim, este de 

caráter mais específico, verificado pelos dados, demonstrando que boa parte das mulheres as 

                                                           
69 Os questionários foram realizados, especificamente, com os beneficiários da casa, ou seja, aos membros 

familiares que realizaram o cadastro junto ao movimento e à Caixa Econômica Federal e que freqüentam 

regularmente as reuniões e as ações desenvolvidas pelo MLB.  
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quais responderam aos questionários são donas de casa, estão desempregadas ou são 

empregadas domésticas, muitas delas diaristas, possuindo certa flexibilidade de horário para 

participar das reuniões. 

 Dessa forma, a “disponibilidade” de horário e/ou a flexibilidade de seu tempo com os 

afazeres domésticos e outras funções, bem como a assunção por questões de ordem 

“administrativa” e a redefinição do papel feminino nas lutas urbanas terminam por 

maximinizar o número de mulheres beneficiárias das moradias. Tal constatação fica muito 

clara com o gráfico a seguir (Gráfico 01).  

 

GRÁFICO 01: SEXO DOS BENEFICIÁRIOS DAS MORADIAS 

 

 FONTE: O autor (2015). 

  

 Quase 80% dos beneficiários que responderam aos questionários são mulheres. Porém 

isso não significa que a figura do marido, esposo ou companheiro não seja perceptível ou não 

participe juntamente com a mulher, ou até se reveze com a mesma nas reuniões, atos, cursos e 

outros eventos promovidos pelo MLB. Todavia, as reuniões quinzenais, seja nos fins de 

semana ou durante a semana, dão mostras que a mulher tem um papel fundamental nas 

decisões da família diante do andamento da obra e no gerenciamento dos recursos financeiros 

da construção entre outras responsabilidades. 

 Outra característica que contribui para o número elevado de mulheres que estão à 

frente das decisões junto ao movimento é a quantidade de pessoas solteiras (Gráfico 02), 

especialmente mulheres que assumiram a responsabilidade pela criação dos filhos frutos de 

uniões estáveis que foram desfeitas. 
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GRÁFICO 02: ESTADO CIVIL DOS BENEFICIÁRIOS 

 

     FONTE: O autor (2015). 

 

 Há uma maior participação feminina também nas ações integrativas como na 

organização de mutirões de limpeza, seja nos núcleos ou habitacionais; na realização de festas 

e datas comemorativas como Carnaval, Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, São João e 

Natal; nos bingos recreativos; nos almoços festivos e comemorações eventuais. Dessa forma, 

a decoração do ambiente, a organização dos presentes, o preparo das comidas típicas e a 

divisão para cada participante ficam, quase que exclusivamente, a cargo das mulheres 

juntamente com as lideranças do movimento.  

 Sales e Torres (2015) sinalizam sobre a crescente participação das mulheres nas 

discussões em torno das cidades, uma vez que elas são responsáveis por trazerem eixos e 

debates referentes às suas demandas, principalmente àquelas ligadas ao direito à propriedade e 

à moradia. Os Fóruns, Conselhos e Conferências trilham um caminhado bastante avançado 

atualmente, seja através dos grupos feministas, seja a partir da ação de milhares de mulheres 

em todo país, especialmente com a abertura de canais de interlocução com o Governo nos 

últimos anos. Isso tem resultado no crescimento do número de mulheres no Conselho 

Nacional das Cidades.  

 A luta por melhores condições de habitabilidade também é vista como força motriz 

para a participação feminina nas lutas urbanas, pois surge como a possibilidade de transpor os 

limites do espaço doméstico para o espaço público como sujeito político. Se não rompe 

efetivamente com os padrões dominantes de gênero, ao menos os coloca em xeque, com 

possibilidades de gerar modificações nas relações postas (SALES e TORRES, 2014). 
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 Outro assunto levantado pela pesquisa reflete a questão de raça70. Foi verificado que 

uma grande parcela dos beneficiários respondeu que possuía a raça parda, com 58%, seguida 

por brancos, com 22% e negros com 13%, o restante se dividiu entre amarela, indígena e 

outras (Gráfico 03).  

 

GRÁFICO 03: DECLARAÇÃO QUANTO À RAÇA DOS BENEFICIÁRIOS 

 

     FONTE: O autor (2015). 

 

 Mesmo sendo observado um número elevado de pessoas de cor negra nas reuniões e 

atos do MLB, surpreendeu o número de entrevistados que se auto-declararam brancos ou 

pardos, cerca de 80% na totalização dos números. É difícil mensurar até que ponto isso reflete 

o “sonho do embranquecimento” ou a necessidade de passagem em “direção à cultura branca” 

por parte das pessoas de cor negra que responderam às perguntas. Precisaríamos de um 

trabalho mais minucioso sobre o tema, porém, não é falta de discernimento concluir em linhas 

gerais que no Brasil, muitos não conseguem admitir historicamente a construção produzida 

pelo racismo à identidade cultural.  

 Talvez se nós optássemos em realizar uma pergunta aberta sobre as cores das pessoas 

ali inseridas, como a que fora feita pelo IBGE em 1980 em caráter nacional, iríamos coletar as 

mais diferentes denominações, tal qual foi visto na época, quando o estudo levantou 135 

cores, entre elas: morena escura, mulata, canela, castanha, mestiça, parda clara, entre outras71 

                                                           
70 Biologicamente falando, não há diferenças raciais entre os seres humanos, isso fica muito claro para nós, 

porém, o que pretendemos denotar aqui é a percepção de cada membro sobre sua cor, no aspecto étnico da 

palavra, baseando-se em termos utilizados pelo IBGE. 

 
71 Uma bela análise sobre o censo brasileiro relacionado à cor e seus desdrobamentos fazem Piza e Rosemberg 

(1999). Ver nas referências. 
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(OLIVEIRA e COSTA, 2007). Portanto, as curvas do racismo, incrustadas na sociedade 

brasileira ainda são muito mais sinuosas do que podemos perceber no dia a dia, mesmo com 

um discurso de certa harmonização entre as etnias e uma democracia racial propagada pelos 

meios de comunicação. 

 Outro ponto importante a que nos detivemos foi com relação à média de idade das 

pessoas que se integram o movimento, que está entre 45 e 50 anos. São pessoas jovens ou 

com idade mediana no geral, que casaram ou vivem maritalmente há alguns anos, mães de 

família separadas/viúvas ou mesmo pessoas que moram sozinhas, mas sentem necessidade de 

possuir a sua moradia. 

 Quanto à questão da profissão ou atividade exercida, há uma parcela elevada de 

profissões precarizadas, típicas do capitalismo financeiro dependente e neoliberal, cuja 

produção e ideias se baseiam na sua flexibilização. O que podemos perceber destes indivíduos 

é a inserção dos mesmos em trabalhos sem registro nos quais a ausência de direitos é uma 

constância, pela fragilidade ou inexistência dos mecanismos de defesa do trabalhador, como 

os sindicatos. 

 O trabalho informal apresenta-se como um exemplo clássico desta constatação: são 

vendedores autônomos, biscateiros e pessoas que realizam qualquer tipo de serviço por conta 

própria, caracterizando-se assim, na inexistência de uma especialidade e/ou formação 

específica, impossibilitando, na maioria dos casos, de ascender profissionalmente ou mesmo 

de ter condições elementares de proteção e direitos trabalhistas. Os dados nos mostram esta 

realidade, através de uma quantidade significativa de profissões precarizadas ou através do 

desemprego propriamente dito (Gráfico 04). 
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GRÁFICO 04: PROFISSÕES/ ATIVIDADES EXERCIDAS 

 

    FONTE: O autor (2015). 

 

 São donas de casa que exercem a labuta diária de cuidar dos filhos, da casa, do 

marido, muitas delas tendo que exercer atividades complementares para ajudar na renda 

familiar. Elas atuam na venda de cosméticos e bijuterias, na costura, conserto e venda de 

roupas, na venda de comidas caseiras (almoço, lanches, etc.) e no cuidado de crianças cujos 

pais trabalham, utilizando, muitas vezes, suas próprias residências. São ainda mulheres 

diaristas, que realizam o trabalho doméstico em quatro, cinco, seis ou até mais casas durante a 

semana, extrapolando, inclusive, as oito horas diárias de serviço para que a limpeza da casa 

seja finalizada, porém, em geral, sem possuir vínculo empregatício.   

 Enquadram-se neste levantamento também, pedreiros, pintores, cortadores de grama, 

pessoas sem qualificação específica ou ainda outros profissionais que exercem qualquer 
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atividade em troca de dinheiro. Este grupo no gráfico é representado por "outros", sendo 

portanto, o maior número entre as pessoas entrevistadas. Resumindo, o que congrega estes 

trabalhadores além da exploração é a ausência do registro profissional, que os garantiriam 

direitos elementares como férias, 13º salário, auxílio doença, entre outros benefícios.  

Não há temor maior para um trabalhador dessa natureza do que ficar doente, pois isso 

significa “perder” alguns dias de trabalho e não conseguir o dinheiro necessário para a sua 

subsistência. Ele sofre diretamente com a conjuntura econômica que perpassa o país num 

dado instante 72, ou seja, se o país aumenta os postos de trabalho, há um aumento de empregos 

com carteiras assinadas e, consequentemente, uma redução dos empregos informais; se o país 

vai mal, há um aumento do desemprego e um crescimento substancial do trabalho informal. 

 Mesmo nos empregos formais verificados entre os membros, a precariedade é notória, 

pois são trabalhos extenuantes, há fragilidade no que concerne aos direitos, execuções 

repetitivas, grau de fiscalização extremo, salários mínimos que são insuficientes para custear 

as necessidades básicas (alimentação, vestuário, aluguel, educação e lazer), péssimas 

condições de trabalho, impossibilidade de crescimento intelectual em função das horas de 

trabalho e distância do local de moradia, dificuldade de crescimento profissional, 

competitividade no ambiente de trabalho, diversificação das funções que exercem no 

ambiente ganhando o mesmo salário, baixa qualificação e aumento dos mecanismos de 

exploração do trabalhador, entre outros.  

 Desse modo, o capitalismo flexível reinventa novos mecanismos de extração da mais 

valia, redefinindo os postos de trabalho, tendo como nucleação não mais a fábrica, mas a 

diversidade de trabalhos, especialmente nas atividades terciárias de prestação de serviços. 

Quando o trabalhador não encontra trabalho formal, o caminho mais “rápido” para conseguir 

dinheiro para seu sustento é a informalidade. Muitas vezes uma praça do bairro, a praia, uma 

casa de show próximo a sua residência ou mesmo a rua onde mora termina por promover uma 

atratividade para o sustento da família através da colocação de barracas improvisadas (fixas 

ou itinerantes) de bebidas, bombons, CDs e DVDs piratas, apetrechos para celulares, roupas, 

utensílios domésticos, alimentos, etc. Isto reflete a realidade conjuntural do trabalho em todo 

país, principalmente quando os postos de trabalho estão mais seletivos em face do 

desemprego e do crescimento do setor terciário, que caminha a passos rápidos.  

                                                           
72 Houve um aumento do desemprego no Brasil nos últimos anos, causado pela crise financeira nacional e, 

consequentemente pelo colapso na produção industrial e no setor de serviços. Ver matérias com dados do IBGE 

e da OIT: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1671138-desemprego-sobe-para-75-acima-de-

previsoes-e-o-maior-nivel-desde-2009.shtml> e 

<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/01/20/Proje%C3%A7%C3%A3o-da-OIT-para-desemprego-no-

Brasil-aumenta-em-2016-e-estabiliza-em-2017>. 
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 É sob esta ótica da qualificação e escolaridade que nos propusemos a analisar as 

características dos membros familiares. De acordo com os dados (Gráfico 05), há uma grande 

parcela de pessoas que concluíram o ensino médio, em torno de 42%, porém ainda há também 

um grande número de beneficiários que sequer terminaram o ensino fundamental, cerca de 

24%, contra 9% que conseguiram finalizar o fundamental. Os números demonstram uma 

qualificação de nível superior bem tímida, isto é, em torno de 8%, todavia é importante 

destacar a ausência de pessoas essencialmente analfabetas, particularmente neste grupo de 

entrevistados, mas com uma qualificação ainda insuficiente.  

GRÁFICO 05: ESCOLARIDADE 

 

 

      FONTE: O autor (2015). 

  

 A baixa qualificação parece ser uma caracteristica intrínseca dos entrevistados, 

interferindo diretamente na inserção do mercado formal. Mesmo os membros que concluíram 

o ensino médio, os que estão cursando o ensino superior ou prestes a concluí-lo não possuem 

a garantia de conquistar melhores empregos no mercado, num país onde as condições da 

educação elementar é sofrível e a educação superior privada, que passou por uma expansão 

imensurável para atender ao mercado nos últimos anos, não foi acompanhada por um sistema 

regulatório consistente dos órgãos governamentais no que se refere à sua qualidade 

(HADDAD e GRACIANO, 2004).  

O fato é que muitos dos entrevistados tinham “parado” de estudar há um bom tempo 

ou estavam retomando os estudos depois de um longo período de intervalo. Segundo eles, 

foram a exigência do mercado e a necessidade de obter melhores salários que os fizeram 

retomar. Alguns que concluíram o ensino médio optaram, em sua maioria, em cursar uma 
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faculdade privada, particularmente os cursos de administração, pedagogia e ciências 

contábeis73. Ao que tudo indica, continuam sendo os cursos de maior popularidade e 

disponibilidade de vagas pelo baixo custo de criação e manutenção pelas instituições.  

O sonho de muitos deles é melhorar de vida através de um emprego de “verdade”, que 

lhes proporcione um pagamento digno, seja menos extenuante, com as folgas regulares para 

que possam dedicar um tempo ao lazer e à família. Outros desistiram completamente por não 

acharem que podem evoluir na sua qualificação em virtude da idade que, para muitos, está um 

tanto avançada. Assim, preferem creditar seus esforços no futuro de seus filhos, reconhecendo 

que os descendentes precisam ter a oportunidade a qual eles não tiveram: fundamentalmente, 

o direito ao estudo. Por isso se orgulham em dizer que os filhos estão terminando o ensino 

médio, técnico ou mesmo o ensino superior.   

Muitas famílias analisadas possuem uma visão diferente da que seus pais 

apresentavam: a necessidade de ajudar no sustento familiar quando jovem e a própria cultura 

dos genitores em minimizar a importância da escola. Esses fatores contribuíram para que 

muitos abandonassem a escola ou não tivessem a oportunidade de concluir o ensino regular. A 

condição social de muitos, na infância e adolescência, influenciava diretamente nessa decisão. 

Entretanto a melhoria de renda e o acesso aos bens e ao crédito nos último anos, bem como a 

própria redefinição da visão de muitas famílias fizeram com que o estudo tivesse um valor 

simbólico diferente na atualidade em comparação com décadas anteriores, quando muitos 

eram jovens. Hoje eles se orgulham com a possibilidade dos filhos serem "formados".  

Porém, o que muitos deles não conseguem visualizar é a existência de um aspecto 

ideológico atuando nos meios de comunicação e no imaginário popular, enfatizando que a 

qualificação será a “salvação para todos os males”. Cursos, faculdades, escolas de ensino 

profissionalizantes já incorporaram em seus slogans a necessidade da qualificação num 

mundo competitivo, globalizado e altamente informatizado, todavia Souza (2012) explica 

que: 

 

O trabalhador precarimente qualificado está entre o desemprego (real ou 

potencial), a escolarização média e o trabalho precário. Ele experimenta a 

sensação de insegurança devido à produção socioescolar, nos últimos anos, 

de um verdadeiro exército de reserva minimamente escolarizado para o 

trabalho precário (grifo do autor). A produção de uma população com maior 

                                                           
73  Grande parte dos membros que diziam cursar ou que concluiram o ensino superior, o realizaram em 

faculdades privadas. Sobre políticas de incentivo à expansão do setor privado na educação, ver nas referências o 

artigo: Educação: direito universal ou mercado em expansão (HADDAD e GRACIANO, 2004).   
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grau de escolarização não é a garantia de uma sociedade com pessoas em 

empregos melhores (SOUZA, 2012, p. 78).      

   

 Por outro lado, o conceito de trabalhador qualificado, sob o sistema de controle 

metabólico do capital, é a apropriação das potencialidades para gerar mais valia, frustrando as 

potencialidades do ser social. Alves (2007) sintetiza da seguinte maneira: 

[...] o que se interpreta como trabalhador mais qualificado e escolarizado é, 

na verdade, trabalho vivo com uma subjetividade complexa, que exige, para 

tornar-se força de trabalho adequada à ordem do capital, recursos de 

manipulação tão intensos e complexos quanto suas potencialidades, em geral 

subutilizadas/obliteradas e manipuladas para preservar as determinações da 

divisão hierárquicas do trabalho e do poder capitalista (ALVES, 2007, p. 133 

e 134).   

 

 Portanto, o capital vive permanentemente criando possibilidades de reprodução, seja 

através da complexidade, do contraditório e da desestabilização, incorporando assim, novas 

modalidades de exploração, especialmente sob o pretexto e a alcunha da escolaridade e da 

qualificação como elementos definidores do sucesso e crescimento profissional. 

 Uma característica comum, em praticamente todos os membros analisados, é o fato de 

possuírem filhos, aproximadamente 80% dos entrevistados. Uma parcela significativa tem 

dois, seguida de beneficiários com um e três filhos, e assim sucessivamente, como 

demonstram os dados a seguir (Gráficos 06 e 07).  

 

GRÁFICO 06: MEMBROS COM FILHOS 

 

     FONTE: o autor (2015). 
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GRÁFICO 07: QUANTIDADE DE FILHOS POR MEMBROS 

 

     FONTE: o autor (2015). 

 

 Estes dados desmontam uma tese defendida, particularmente pelos setores 

conservadores, de que as mulheres pobres tendem a possuir muitos filhos para receberem 

valores maiores em programas sociais (Bolsa escola, Bolsa família, etc.). Vale ressaltar que 

além do país está passando por um momento de transição no que concerne à taxa de 

fecundidade, pois a taxa de natalidade por mulheres vem diminuindo, um grande quantitativo 

de famílias analisadas tem a consciência de que um número elevado de filhos interfere 

diretamente nas condições de vida do grupo, demonstrando, portanto, certa preocupação com 

o planejamento familiar.  

 Outro aspecto informado por determinadas famílias vale ser enaltecido: a dificuldade 

de onde e com quem deixar os filhos menores para poder trabalhar, uma vez que as vagas em 

creches municipais são insuficientes para atender a demanda da população. Quando os pais 

têm a "sorte" de deixar os filhos com pessoas da própria família como avó, tia, irmãos mais 

velhos, por exemplo, há uma maior segurança e uma menor despesa ao final do mês. 

Entretanto, quando não há essa alternativa, a solução encontrada, muitas vezes, pelos 

membros é a colocação nos chamados "hoteizinhos", que, na maioria dos casos, funcionam 

em locais sem regulamentação específica para sua existência. Já outras optam em deixar com 

pessoas conhecidas ou de confiança da família. Como aproximadamente 70% dos membros 

têm seus filhos morando consigo, a  

modalidade de pagar a alguém para cuidar das crianças onera substancialmente, ao final, o 

orçamento familiar mensal. 
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 Em relação ao local de nascimento, o grande quantitativo de membros nasceu na 

RMR, em maior proporção na cidade do Recife, porém outras cidades da Região 

Metropolitana também se destacam: Olinda, Jaboatão, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, 

Paudalho, Camaragibe, Paulista e São Lourenço da Mata. Nos municípios da Zona da Mata, 

em menor proporção, destacam-se: Gameleira, Carpina, Sirinhaém, Vicência, Rio Formoso, 

Vitória de Santo Antão, Glória do Goitá e Palmares. Já nos municípios do Agreste destacam-

se: Caruaru, Chã Grande, Limoeiro, Lagoa dos Gatos, Lajedo e Feira Nova. Há também 

pessoas que nasceram no Sertão do estado, em municípios como Serra Talhada, Arcoverde e 

Petrolândia. E ainda, pessoas que nasceram em outros estados: São Paulo, Bahia, Ceará, 

Paraná, Alagoas, Paraíba e Sergipe, basicamente em cidades do interior (Gráfico 08). 

 

GRÁFICO 08: REGIÕES ONDE NASCERAM  

 

     FONTE: o autor (2015). 

      

 Resumidamente, há pessoas oriundas de cidades da RMR, do interior de Pernambuco e 

de outros estados, particularmente do Nordeste brasileiro que vieram para a cidade grande por 

vários motivos: a migração de retorno de membros da família, à procura de emprego e a 

possibilidade de melhorar de vida em uma terra com possível oportunidade. 

 Um ponto que chama a atenção é a característica de muitas famílias serem filhos de 

migrantes, ou seja, filhos de pais que vieram essencialmente do interior do estado, em busca 

de melhores condições de vida, especificamente nos anos de 1960, 1970 e 1980, período de 

grandes migrações em direção às capitais nordestinas de maior destaque e cidades do sul-

sudeste do país. Nesse ínterim, muitas famílias optaram pela permanência na cidade e não 

pela migração de retorno, provavelmente pelo fato de serem filhos de pais com trajetórias na 
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área rural, onde trabalhavam na agricultura como cortadores de cana, na pequena produção 

agrícola ou na criação de animais, enfrentando os percalços de uma vida árdua o que 

desestimulou seus descendentes a trilharem o mesmo caminho.  

 A redução da área de plantio, a seca e a crise do setor sucroalcooleiro incentivaram a 

migração de muitas famílias naquele período. Muitos dos filhos destes antigos migrantes estão 

entre os membros analisados, são particularmente pessoas que nasceram nas áreas urbanas, 

mas muitos carregam a história de rompimento dos pais com a terra natal, tendo que se 

desvencilhar da cotidianidade do campo para buscar uma oportunidade na cidade grande. 

Aqui não encontravam vida fácil, nem tampouco trabalho digno. Eram através dos biscates e 

dos trabalhos precários que retiravam seus sustentos. É nesta conjuntura que muitos filhos 

tinham que ajudar nas despesas da casa. Ao mesmo tempo, havia a pouca inclinação dos pais 

migrantes em reconhecer a importância dos estudos dos filhos. 

 Muitos dos entrevistados conseguiram uma relativa prosperidade em comparação com 

a vida dos pais. Alguns puderam estudar, ter uma profissão, ajudar com as despesas familiares 

e ter acesso a alguns serviços e bens que os pais não possuíram. Porém, é uma relativa 

estabilidade, uma minimização do sofrimento ou até a transferência das contradições e 

precariedade a partir das histórias dos seus antepassados. Alguns, inclusive, se apegam a um 

discurso, um mecanismo ideológico de que o seu sofrimento é muito menor em comparação 

ao do seus pais, utilizando-se desse pressuposto para suportar as tristezas e incertezas do dia a 

dia.  

 A grande maioria dos entrevistados reside/residia em locais próximo ao antigo ou atual 

núcleo na RMR. São locais com mínimas condições de habitabilidade, ou seja, locais 

precariamente atendidos pela iluminação pública, pela água tratada, pelo recolhimento do lixo 

e pelo acesso, na sua residência, ao serviço dos Correios, como destaca o gráfico a seguir 

(Gráfico 09).  
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GRÁFICO 09: CONDIÇÕES DO ANTIGO/ATUAL BAIRRO 

 

      FONTE: o autor (2015). 

 

 Ao denominarmos de serviços precariamente atendidos, estamos dizendo que eles 

atendem num grau bem abaixo do esperado para garantir o direito à cidadania. Um exemplo é 

a iluminação pública que é privatizada, exigindo o pagamento de uma taxa alta pelos 

moradores, neste caso pessoas com recursos esparsos. Atraso vira sinônimo de apreensão por 

vários motivos: por muitos viverem em casas de aluguel e evitarem o corte de energia na 

moradia alheia e serem mal vistos ou gerarem um conflito com os proprietários; por outros 

morarem em casa de parentes e se sentirem na obrigação de ajudar nas despesas. Outro 

exemplo é o fornecimento de água, pois mesmo possuindo acesso à água tratada, muitos têm 

que conviver com dois, três dias de racionamento, seja pela baixa vazão ou pelo sucateamento 

do sistema de bombeamento. Por fim, o recolhimento de lixo que não é sinônimo, em muitos 

bairros, de sistema eficaz de salubridade, uma vez que o retrato de muitas ruas e terrenos 

baldios é o cenário do abandono e da proliferação de doenças, insetos e animais. 

 Quando nos reportamos para outros pontos analisados, a situação é ainda mais grave, 

ou seja, a falta de saneamento básico74 foi apontada por mais 50% dos entrevistados, a 

ausência de ruas pavimentadas por aproximadamente 70%, e, a inexistência de área de lazer 
                                                           
74 O saneamento básico foi o tema principal da Campanha da Fraternidade 2016: com o Tema: “Casa comum, 

nossa responsabilidade” e o lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não 

seca”. Os objetivos deste assunto se pautam em assegurar o saneamento básico a todas as pessoas, através de 

políticas públicas e do empenho das autoridades, ou seja, parte-se do principio de que a "justiça ambiental" é 

também parte intrínseca da "justiça social". A idéia da CNBB com isso é debater as condições do abastecimento 

de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle de meios 

transmissores de doenças e a drenagem de águas pluviais no país, especialmente, num momento de surto de 

doenças (zika vírus, chikungunya e dengue) associadas, fundamentalmente, às condições do saneamento básico 

no Brasil. 
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por mais de 90% dos membros beneficiários. Portanto, o retrato dos bairros onde vivem 

muitas pessoas que foram analisadas é a ineficácia do Estado, a degradação das condições 

mínimas de habitabilidade e a possibilidade de proliferação de doenças tropicais e típicas de 

países subdesenvolvidos que não conseguiram resolver condições elementares da população 

75. 

 Todos esses fatores interferem diretamente na cotidianidade de milhares de famílias 

que compartilham a ausência dos serviços essenciais, contribuindo para a falta de cidadania e 

de um viver digno como analisa Santos (2012): 

 

Como morar na periferia é, na maioria das cidades brasileiras, o destino dos 

pobres, eles estão condenados a não dispor de serviços sociais ou a utilizá-

los precariamente, ainda que pagando por eles preços extorsivos. É o mesmo 

que se dá com os transportes. Caros e ruins. Ruins e demorados. [...] O 

resultado de todos esses agravos é um espaço empobrecido e que também se 

empobrece: material, social, política, cultural e moralmente (SANTOS, 

2012, p. 63 e 65). 
  

 Grande parte das famílias analisadas vive ou viviam em corredores de quartos ou 

cômodos alugados (Gráfico 10). No geral, são beneficiários que habitam locais muito 

pequenos, alguns com apenas um quarto, pequena sala, banheiro e cozinha, tudo isso 

edificado em aproximadamente 25m². 

 

GRÁFICO 10: SITUAÇÃO DE MORADIA ANTES DE ENGAJAR-SE NO MLB 

 

      FONTE: o autor (2015). 

                                                           
75 Em dados levantados pelo Ministério das Cidades e publicados no ano de 2016, verificou-se que menos de 

60% da população brasileira é atendida por redes de esgoto (MCIDADES, 2016).  
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 Alguns "empreendedores" locais como funcionários públicos, trabalhadores 

autônomos ou comerciantes que moram no bairro se dedicaram a construir, paulatinamente, 

esses "cômodos" em terrenos comprados, de herança ou mesmo no espaço de sua residência 

(as chamadas lajes ou os "puxadinhos"), transformando assim, os imóveis que possuem em 

quartos ou casas com pequenos cômodos ou ainda casas na parte superior da sua, onde se 

pode cobrar um aluguel que varia, em média, entre R$ 200,00 e R$ 500,00, dependendo do 

tipo de habitação, da localização (próximo de paradas de ônibus, comércio, escolas, etc.) e da 

estrutura de saneamento disponibilizada para o bairro pelo poder público 76.  

 A grande questão que pode ser colocada nesta avaliação é quanto à oneração que a 

casa, o cômodo ou o quarto reflete na renda familiar mensal. A obrigação em reservar um 

valor do salário ou da renda da família todo mês para que ela possa ter um lugar para morar 

tem um impacto significativo na obtenção de outros bens ou necessidades também 

importantes, tais como: lazer, cultura, aquisição de bens materiais, entre outros. 

 A flexibilização do crédito, sua popularização e o estímulo ao consumo fez com que a 

aquisição dos bens materiais fosse parcelada sistematicamente em quatro, cinco ou até seis 

anos. Porém, o acesso ao lazer e à cultura, por exemplo, são colocados sempre em primeiro 

plano, quando se trata de reduzir custos na renda mensal. Obviamente, estamos falando de 

uma carga ideológica de aquisição de bens materiais, estimulada pelo consumo capitalista, 

pela produção e reprodução social em que muitas dessas famílias estão inseridas. Esta lógica 

foi denominada por Alves (2007) de mercadoria-informação, ou seja, a última fronteira da 

modernização tardia cujo modo manipulatório é constituído por redes de informações 

lingüístico-imagéticas que atingem a subjetividade complexa de homens e mulheres para 

atender o capital. 

 Quando se analisa a quantificação de membros familiares que habitam a mesma 

moradia do beneficiário, percebe-se um número razoável de pessoas num espaço 

extremamente reduzido que acomete esse tipo de habitação (Gráfico 11).  

 

                                                           
76 O grande déficit habitacional na cidade do Recife estimula o aluguel de barracos. Um espaço com dois vãos, 

dependendo do local, pode custar em torno de R$ 400, por exemplo. O valor e a conjuntura de crise econômica 

desencadeiam, consequentemente, novas ocupações por grupos familiares.  Consultar: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-

urbana/2016/02/19/interna_vidaurbana,627860/aluguel-alto-nas-favelas-gera-novas-ocupacoes.shtml>  
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GRÁFICO 11: TOTAL DE PESSOAS QUE RESIDEM JUNTAS 

 

      FONTE: o autor (2015). 

 

 Os números variam entre duas, três ou quatro pessoas morando num mesmo espaço 

(irmãos, pais, avós, etc.) totalizando mais de 60% dos que foram entrevistados. Pouquíssimas 

pessoas moram efetivamente sós, menos de 10%. Quando dissecamos quem são os membros 

familiares que habitam a mesma moradia, estaremos essencialmente falando de filhos, esposo, 

companheiro/companheira em primeiro plano, em sua totalidade, mas também de pais, mães e 

irmãos que, em alguns casos, coabitam o mesmo espaço. 

 Como destacamos anteriormente, há uma grande parcela de beneficiários que trabalha 

ora no sistema informal, ora no sistema formal. Entretanto, independente dessas duas 

categorias, os aspectos que congregam é exatamente a precariedade que ambas possuem. Isso 

termina refletindo diretamente na renda familiar mensal e individual. Altíssima parcela dos 

entrevistados possui uma renda individual de 01 salário mínimo, ou seja, aproximadamente 

60% dos que responderam aos questionários. Em menor grau, existem os que possuem renda 

entre 01 e 02 salários mínimos mensais, cerca de 10% e os que detêm a renda entre 02 e 03, 

aproximadamente 4% (Gráfico 12).  
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GRÁFICO 12: RENDA MENSAL DOS BENEFICIÁRIOS 

 

      FONTE: o autor (2015). 

 

 O número significativo que podemos destacar é, exatamente, os 20% catalogados que 

alegam não possuir renda individual mensal. São pessoas que não detêm renda fixa ou, 

simplesmente, não vislumbram uma perspectiva, uma certeza, uma diretiva de que chegarão 

ao final do mês com uma renda em torno de um salário mínimo pelo menos. Integramos neste 

quadro, os que vivem de biscates, de serviços momentâneos, do trabalho informal ou, 

especificamente, os que estão desempregados. Muito deles vivem da ajuda de familiares no 

que se refere a uma renda fixa, se refletindo no quadro a seguir (Gráfico 13).  

 

 

GRÁFICO 13: RENDA FAMILIAR MENSAL 

 

     FONTE: o autor (2015). 
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 Há, portanto, uma confluência dos dados com relação à renda mensal individual, pois 

a maioria dos beneficiários possui uma renda familiar também em torno de 01 salário mínimo. 

 Creditamos isso à imagem do beneficiário como sendo uma das figuras mais 

importantes da composição da renda familiar, porque é, exatamente, o homem e, 

majoritariamente, a mulher que assume a situação de responsável pela renda familiar, 

baseando-se nas condições de trabalho que analisamos anteriormente, isto é, domésticas, 

vendedores, pequenos comerciantes, trabalhadores autônomos, entre outros para garantir ao 

final do mês, ao menos, um salário mínimo. É verdade que muitos deles realizam alguma 

atividade "por fora" como as vendedoras de cosméticos, por exemplo, que exercem suas 

funções paralelamente à sua rotina diária através das vendas aos colegas de trabalho, de curso, 

aos patrões, aos donos das casas que são limpas semanalmente e, ao final, muitas vezes, 

conseguem até superar o salário mínimo. 

 Porém é uma atividade extremamente irregular e que sofre as oscilações do mercado e 

do "empenho da vendedora". Se há uma dedicação plena à atividade no mês, significando a 

realização de um trabalho excedente, além da sua função cotidianamente realizada, o 

indivíduo possui grandes chances de garantir um bom valor extra. Se não há empenho o 

suficiente, de acordo com as regras do capital monopolista, o extra será efetivamente escasso. 

 Paralelamente, comparando com os dados que mostram o grau de participação na vida 

econômica da família, pelos membros beneficiários (Gráfico 14), podemos  

perceber que 28% deles não trabalham e os gastos são custeados, pois são pessoas que, na 

maioria dos casos, estão desempregadas ou não desempenham uma função regular e, 

terminam sendo ajudadas economicamente pela família, pelo ex-marido ou companheiro (em 

algumas situações), pelo auxílio resultante dos programas sociais entre outros. 

 Por outro lado, há significativa participação dos membros na vida econômica da 

família, uma vez que em torno de 28% são responsáveis, inclusive, pelo sustento dos que 

integram a mesma casa, isto é, filhos, mães, pais e/ou agregados como sobrinhos, irmãos e 

outros parentes. O restante se divide entre os que trabalham e dividem as despesas, os que se 

proclamam independentes financeiramente e os que trabalham e não são independentes, em 

menor proporção. 
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GRÁFICO 14: PARTICIPAÇÃO NA VIDA ECONÔMICA DA FAMÍLIA 

    

FONTE: o autor (2015). 

   

 Alguns deles estão inseridos em programas sociais de transferência de renda como 

Bolsa Família, Bolsa Escola e auxílio moradia (Gráfico 15). Estes programas desempenham 

uma função importante, pois contribuem para o aumento da renda e do consumo, 

especialmente nas Regiões Norte e Nordeste, como explica Araújo (2013): 

 

[...] o Nordeste se deu bem. O impacto positivo da massificação das políticas 

de transferência de renda e do aumento real do salário mínimo se associaram 

a ampliação do crédito e a região, junto com o Norte, passa a liderar o 

crescimento das vendas no varejo do país (ARAÚJO,  2013, s/p).  

     

GRÁFICO 15: AUXÍLIOS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

     FONTE: o autor (2015). 
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 Portanto, as políticas de transferência de renda têm um peso significativo na vida de 

dezenas de famílias que integram o movimento, porque são beneficiários que utilizam os 

parcos recursos repassados pelo governo para ajudar na compra de gêneros alimentícios, itens 

de higiene pessoal, medicamentos, roupas, gás de cozinha entre outros. Eles terminam por 

funcionar como um valor adicional e fundamental para completar a renda familiar. 

 As famílias analisadas possuem um grau razoável de acesso a eletrodomésticos e 

eletrônicos que são indispensáveis à casa como TVs e geladeiras. Entretanto, quando se 

mensura itens importantes que facilitam o acesso à comunicação e que demandam um valor 

adicional na despesa familiar como o acesso à internet e TVs a cabo, há uma redução 

significativa no número de beneficiários que possuem esses bens. Todavia o acesso a eles não 

é limitado apenas pelo custo adicional, mas também porque é considerado como um luxo por 

algumas famílias (Gráfico 16). 

 

GRÁFICO 16: ITENS QUE AS FAMÍLIAS POSSUEM 

 

     FONTE: o autor (2015). 

 

 Fatores como o acesso ao crédito, aumento da renda familiar, o papel das políticas 

públicas e a facilidade de parcelamento, estão entre as explicações para o aumento do 

consumo77 das famílias baixa renda, inclusive de produtos e/ou serviços que anteriormente 

eram quase que exclusivos da classe média. Ter acesso a um celular de última geração com as 

mais modernas funções deixou de ser um bem impossível para alguns. Também reunir a 

família para ir a um restaurante, a uma pizzaria ou a um cinema nos fins de semana deixou de 

                                                           
77 Sobre mudanças no padrão de consumo per capita das famílias brasileiras de até 1/2 salário mínimo, ver o 

trabalho de Torres, Bichir e Carpim (2006), denominado: Uma pobreza diferente? Mudanças no padrão de 

consumo da população de baixa renda.    
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ser um "programa" para poucos. Além disso, a possibilidade de incluir na cesta básica 

produtos que eram considerados caros e inacessíveis passou a fazer parte das exigências de 

várias famílias analisadas. 

 Entretanto, esta mudança de padrão ainda é encarada com certas ressalvas e timidez, 

não é enxergada como uma rotina para a maioria dos entrevistados, afinal, isso tem um peso 

significativo no orçamento ao final do mês, pois a financeirização do consumo popular 

avançou por meio da indústria de empréstimo a juros, resultando na deterioração das 

condições de trabalho e no aumento do endividamento das famílias trabalhadoras (BRAGA, 

2015). 

 Ademais, ter acesso a bens de consumo não significa a inserção das famílias à 

condição plena de cidadania, quando o fator ideológico do capitalismo atua para a 

necessidade do consumo supérfluo, como bem elucidou Milton Santos (2012): "O consumidor 

não é o cidadão". Todavia ter a oportunidade de possuir um celular, uma TV moderna, uma 

geladeira que promova um maior conforto ou um tablet almejado pelos filhos dos 

entrevistados é a possibilidade plena de inseri-los num contexto de mundo, da tecnologia, de 

poder oferecer e se sentir parte integrante dessa mudança global. Vale salientar que não se 

trata aqui de negar ou refutar a possibilidade de tê-los, mas esses bens devem vir 

acompanhados de uma boa escola, uma boa casa, uma excelente área de lazer no bairro, de 

políticas públicas consistentes, de empregos e formação plena, de transporte eficiente, pois o 

que eles realmente precisam são de bens sociais, mais essenciais a um padrão de vida digno 

do que os bens de consumo que lhes oferecem a ilusória sensação de prosperidade. As 

palavras de Frei Betto (2015), em entrevista, sintetizam o que foi descrito desta maneira: 

 

Efetivamente, 36 milhões de pessoas deixaram a miséria. Hoje, os aeroportos 

deixaram de ser um espaço elitista. Se vamos em um barraco de favela, lá 

dentro tem TV a cores, micro-ondas, máquina de lavar, fogão, geladeira, 

telefones celulares, talvez um computador e, possivelmente, no pé do morro, 

um carrinho que está sendo comprado em 60, 90 prestações mensais. Porém, 

essa família continua no barraco, sem saneamento, em um emprego precário, 

sem acesso a saúde, educação, transporte público e segurança de 

qualidade. O governo facilitou o acesso dos brasileiros aos bens pessoais, 

mas não aos bens sociais (FREI BETTO, 2015, s/p).  

 

 Cerca de 30% dos beneficiários possuem algum tipo de doença crônica e precisam de 

um acompanhamento sistemático. Trata-se de doenças não transmissíveis como hipertensão e 

diabetes. Muitas das famílias analisadas são dependentes de um sistema público de saúde 

ineficiente e permeado de burocracia. Algumas precisam enfrentar longas filas e aguardar por 

meses para conseguirem uma consulta com o médico no posto de saúde do bairro. Quando se 
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trata de agendamentos de cirurgias, a espera é ainda mais prolongada. Como muitas delas 

precisam de medicamentos para controlar a doença, a solução encontrada por algumas é 

inserção no programa do Governo Federal que concede medicamentos grátis mediante a 

prescrição médica com validade de três meses. Porém, em alguns casos, é extremamente 

difícil ser atendido pelo médico em tempo hábil para a aquisição de nova prescrição. Então a 

opção é comprar o medicamento com recursos próprios. 

 Outro ponto importante para ser destacado é o sonho compartilhado pelas famílias, 

almejando mudanças para suas vidas nos próximos anos após a conquista da moradia. A 

formação/profissionalização e a empregabilidade aparecem em primeiro plano, em seguida 

vem eletrodoméstico e transporte próprio como objetos a serem adquiridos (Gráfico 17).    

   

GRÁFICO 17: CONQUISTAS APÓS A MORADIA 

 

      FONTE: o autor (2015). 

 

 A conquista da moradia para muitas famílias aparece como um fator muito importante 

de desoneração da renda familiar mensal, pois o aluguel representa um peso muito grande. 

Para algumas famílias que já conquistaram suas casas nas antigas ocupações que se tornaram 

conjuntos residenciais, é perceptível a mudança concernente à conquista de bens, por 

exemplo. A casa própria aparece como bem fundamental para o planejamento do futuro e de 

novas conquistas pessoais e familiares. Dessa forma, muitas planejam conquistar um trabalho 

digno, a profissionalização e o aprimoramento através de cursos como mecanismos 

fundamentais para a mudança de vida e de um futuro melhor para os filhos. 

 Portanto, a apresentação e a reflexão sobre estes dados demonstram as características 

peculiares das famílias que compõem ou compuseram o MLB. São famílias que retratam o 
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grau de precariedade no que se refere à condição de renda, de moradia, de empregabilidade e 

de negação à cidadania plena, ao mesmo tempo em que visualizam na mobilização e 

organização, a possibilidade de conquistas efetivas, garantidas pela Constituição como a 

moradia digna, por exemplo. Especialmente quando os mecanismos ditos "legais" falham com 

este direito. Desta maneira, compreender estes dados é muito mais do que expor a condição 

humana diante da ineficácia do Estado, é permitir e conhecer seus anseios e suas ausências na 

cotidianidade, para, a partir daí, propor políticas públicas específicas e construtoras de uma 

cidadania verdadeira.  

 Ao tempo, para o movimento, entender os anseios materiais e subjetivos das famílias 

conduzem a (re) pensar práticas e estratégias políticas na luta contra uma cidade para poucos, 

reproduzindo o caráter excludente e essencialmente concentrador, colocando em segundo 

plano os parâmetros democráticos conquistados ao longo dos anos. 

 Quais as histórias de vida que ilustram os personagens que integram o MLB? A 

análise qualitativa de determinados sujeitos foram motes para a caracterização e interpretação 

de suas histórias, de como vivem, o que pensam e seus reais anseios na conquista da moradia 

popular. Foi a partir desta perspectiva, que nos propusermos a analisar os sujeitos 

empiricamente no item seguinte. 

    

5.2 Os personagens, as tramas e suas histórias... 

 

5.2.1 Quando os sonhos esbarram na falta de oportunidades... 

 

Trajetória de Vida (aspecto familiar) 

  Valmir78 é um jovem de 29 anos e sua aparência atlética denota claramente a 

dedicação aos esportes ao longo da vida. É ex-judoca profissional e se orgulha ao falar do 

irmão, ex-judoca também, que teve a honra de disputar o Pan-Americano de Santo Domingo 

em 2003, na República Dominicana. Sua família sempre morou em Jaboatão dos Guararapes. 

Seus genitores exercem até hoje a mesma profissão: sua mãe, empregada doméstica e seu pai, 

pedreiro. 

                                                           
78 Optamos na utilização de pseudônimos para manter o anonimato e estabelecer garantias de confidencialidade e 

privacidade às informações coletadas pelo pesquisador. Todos os nomes utilizados nesta pesquisa fazem 

referência a ex-militantes políticos, líderes estudantis e ativistas. Valmir homenageia o veterinário alagoano 

Valmir Costa, ex líder estudantil que militou no Diretório Central dos Estudantes e na União Nacional dos 

Estudantes, quando era aluno da UFRPE nas décadas de 1960 e 1970. Durante o regime militar foi preso e 

torturado diversas vezes. Consultar em: <http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia-old.php?c=364848&e=6>  
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 O estudo nunca foi uma prioridade para seus pais, tanto que só cursaram até a antiga 

sexta série ginasial e suas qualificações foram aprendidas literalmente na prática. Foi com a 

profissão do seu pai, antes de se separar de sua mãe e seguir para Salvador (tendo, inclusive, 

construído outra família) que reformou a casa onde mora atualmente com a família. Ele, 

sendo o mais velho de três filhos, lembra das dificuldades enfrentadas pelos pais. Sua mãe 

como doméstica, em muitas ocasiões, teve que    dividir-se em três ou quatro casas para 

sustentar os filhos. Seu pai também trabalhava arduamente não só como pedreiro, mas 

também se arriscava em outras ocupações (pintor e biscateiro). Como trabalhava por conta 

própria, nos períodos escassos de trabalho, ele ainda pescava na praia de Candeias e vendia na 

vizinhança.  

 Valmir não teve uma infância de luxo, nunca teve brinquedos que a TV exibia e com 

os quais sonhava. Ficava tentado em pedir aos pais, mesmo sabendo da negativa. Entretanto, a 

alimentação era garantida, nunca faltou na mesa o pão de cada dia, nem que fosse preciso o 

pai ou a mãe fazer alguma “viração” para arrumar dinheiro do sustento. Apesar da escassez 

financeira, a família sempre estimulou a educação dos filhos e o pai era rigoroso em relação 

ao respeito mútuo. Isso moldou o caráter de Valmir, como ele mesmo explica: 

 

Tinha respeito principalmente pelo meu pai, hoje em dia ele tem a cabeça 

mais aberta porque antes ele era tipo homem à “moda antiga” era tudo 

daquele jeito tinha que ser assim, mas certas coisas lógico que ele está 

certo, ele que puxava demais, mas ele sempre exigiu isso, respeito não só 

o familiar mais ao pessoal de fora.Questão de colégio sempre 

acompanhava a escola minha mãe mesmo era quem mais pegava no pé 

mandava eu estudar.  

      

 Sempre habitou a mesma residência. Antes da reforma, a casa era muito pequena (que 

ainda é) e só possuía um quarto com banheiro, tendo sido dividida posteriormente por seu pai 

em dois quartos, um banheiro e uma saleta cuja porta principal se estende para o beco onde 

ficam dispostas diversas casas, formando um corredor, muitas delas de parentes de Valmir. 

Um irmão, o ex-judoca, seu vizinho, que mora em habitação alugada por R$ 300,00 mensal e 

sua irmã, que comprou um pedaço de terra dentro da casa da avó materna e construiu um 

quarto logo que casou. Assim, todos habitam o mesmo bairro e mantêm uma vida harmoniosa, 

familiarmente falando.  

 

Trajetória de Vida (Trajetória individual) 

 A vida de Valmir nunca foi fácil, mas nunca deixaram de ser unidos. Ele credita esta 

união ao esporte que praticavam, pois sempre estavam juntos e tinham o apoio dos pais. 
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Atualmente, vivem nesta casa além dele, sua esposa e sua mãe, mas frequentemente recebem 

visitas dos irmãos e de primos que residem no mesmo corredor. Renda fixa só de sua mãe e de 

sua esposa, ambas empregadas domésticas, porque desde que a Refinaria Abreu e Lima no 

Complexo Industrial Portuário (SUAPE) entrou em colapso, em função da crise e dos casos 

de corrupção, Valmir não trabalha formalmente. Ajuda no sustento da casa com biscates, 

especialmente numa academia do bairro, nas aulas de artes marciais toda noite. No entanto, 

sabe que o valor é irrisório e fica incomodado por não contribuir com a renda familiar como 

deveria, ou seja, como principal provedor das necessidades da família, salientando que a 

situação seria pior se optasse em ter filho junto com a esposa. A busca por emprego o motiva 

a caminhar. A esperança em conquistar sua primeira habitação, fruto de um longo processo de 

luta, faz seus olhos brilharem. Seu rosto se ilumina quando pensa em sua nova casa, sua 

família. Poder ter um lar que possa chamá-lo de seu, será um sonho inesquecível segundo ele. 

 

Trajetória Profissional (Formação)  

 Sempre estudou em escola pública, foi reprovado três anos ao longo da trajetória 

escolar, ainda no ensino fundamental. Uma vez porque foi submetido a uma intervenção 

cirúrgica no olho, ficando impossibilitado de estudar. As outras duas, porque não estudou 

como deveria: “Quando era mais novo, eu não ligava muito não, pegavam no meu pé aí 

depois eu acordei para vida”. Depois disso, não parou mais, terminou o ensino médio e cursou 

o ensino técnico em Segurança do trabalho numa instituição de ensino privada, graças a uma 

bolsa integral que fora cedida. Antes disso, ficou um bom tempo sem estudar, contudo a 

necessidade de ajudar no sustento da casa e de si mesmo era tão imperiosa, a ponto de ir 

trabalhar logo ao término do ensino médio, com 20 anos de idade. Fora ajudante de pedreiro, 

segurança, vigilante, mas nunca teve a carteira assinada com essas profissões que exerceu. 

Apenas na refinaria teve essa oportunidade, durando apenas oito meses.   

 

Trajetória profissional (Dimensão do trabalho) 

Atualmente, como ele mesmo resume, faz todo tipo de bico que aparecer. Como está 

desempregado não se pode dar o luxo de escolher, principalmente na crise que o país 

atravessa. Por isso, a “ajuda” a um colega numa academia próxima a sua casa, veio em boa 

hora. Só não pode contar com um dinheiro certo ao final do mês, pois só recebe se trabalhar e 

só trabalha quando o amigo julga necessária sua presença na academia, de acordo com o 

movimento de alunos.  
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Trajetória Política (Dimensão da Participação) 

 A lembrança política que o marca é quando a comunidade onde ainda habita estava 

prestes a ser despejada, segundo boatos da época. Rapidamente a associação de moradores 

mobilizou a comunidade e começou um processo de reivindicação junto à prefeitura que logo 

abandona a empreitada. Valmir nunca deixou de acompanhar a trajetória política do país. Há 

fatos realmente marcantes para ele, como a saída de Collor do poder e o início do governo do 

Partido dos Trabalhadores na presidência. Outro fato que o marcou foi quando surgiu a 

oportunidade de ter sua casa através da mobilização entre os moradores. Não teve dúvida e 

logo aceitou o desafio. Foi convidado por uma moradora do bairro e, pelo seu engajamento e 

sua dedicação, é rapidamente escolhido como um dos coordenadores estaduais do MLB e 

também como coordenador do futuro Conjunto Habitacional Mércia de Albuquerque I em 

Barra de Jangada, Jaboatão, que totaliza 256 moradias. Como coordenador é responsável por 

um grupo de famílias na circulação das informações e na organização delas em algum ato ou 

resolução burocrática, seja na Caixa Econômica Federal ou em órgãos do governo. A ânsia 

em aprender mais sobre esta organização o fez aceitar o convite de coordenador:  

 

(...) quando surgiu a oportunidade de eu entrar na coordenação, que a 

mulher viu que eu tinha jeito pra coisa, aí eu queria ver como isso 

funciona, aí eu vi que era o que eu imaginava aí depois as dificuldades 

vinham surgindo, porque trabalhar com povo é difícil cada um pensa de 

uma forma diferente ai tem que saber lidar , saber falar porque a gente 

fala de um jeito o povo entende de outro o ser humano é muito difícil de 

lidar ai tem essa dificuldade né? 

 

 Mesmo sendo coordenador, sempre foi critico de alguns posicionamentos do MLB. 

Para ele, a maior dificuldade enfrentada é a circulação da informação entre as famílias, pois 

quando se tira uma resolução no campo nacional, nem sempre aquela resolução é discutida 

pelas famílias das ocupações. São apenas resoluções que devem ser seguidas sem a 

possibilidade de absorver sugestões e críticas Todavia encara isso como um problema 

especifico, porque o movimento é muito grande e envolve muitas pessoas. Valmir faz questão 

de explicitar a identificação com as famílias que organiza: “são todas de classe social assim 

baixa, né? Assim... Não têm condições. A primeira identificação é a situação financeira de 

cada um, depois sempre tem uma parte da vida que se parece um pouco com a sua tanto na 

questão da educação como da convivência (...). Não sabe do seu futuro junto ao MLB, porque 

acredita que quando começar a trabalhar com carteira assinada, não terá disponibilidade de 

tempo para participar ativamente do movimento, mas se sentiria feliz em ajudar em algo de 

alguma forma.  
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Trajetória Habitacional (Dimensão da Moradia)  

Valmir sempre morou na mesma residência, com exceção de um curto período em que 

morou na Zona da Mata norte do estado. A casa onde mora é extremamente pequena para o 

número de adultos que a habitam. Possuem apenas bens essenciais ao dia a dia: geladeira, 

fogão, mesa e cadeiras, além de um sofá sofrível coberto por uma manta colorida que 

completa o cenário. Mas alguns itens destoam dos eletrodomésticos. É o caso da TV e do 

celular da esposa de Valmir, ambos modernos e que foram divididos em parcelas a “perder de 

vista” para satisfazer o conforto e estar na modernidade como bem elucida o entrevistado. 

Acha que já está na hora de ter sua casa própria e deixar de residir com a mãe e já a imagina. 

De acordo com ele, sua casa terá “tudo do bom e do melhor, sei que isso vai custar caro, 

muito caro, mas vou trabalhar para isso, porque a gente não pode ter um sonho e morrer sem 

realizar...” O ex-judoca não desiste dos seus sonhos, acha que o mais difícil já conseguiu, que 

foi a possibilidade concreta de ter uma casa. O restante virá com luta também, por isso 

mantém a esperança na mudança, acredita em um futuro melhor para ele os filhos que almeja 

ter:  

 

Rapaz esperança tem que ter né? porque sem esperança não tem futuro tá 

entendendo? porque a gente só tem o futuro se tiver esperança,então se 

espera melhoria, em certas partes porque a gente sabe que é difícil, em 

país desenvolvido é difícil e aqui no Brasil é mais difícil ainda.    
        

5.2.2 Quando os laços familiares são rompidos.... 

 

Trajetória de Vida (aspecto familiar) 

 Margarida79 é uma mulher de meia idade, vista e semblante cansados, mas com um 

entusiasmo e alegria que contagiam qualquer um com quem tenha contato. Nascida no 

município de Pesqueira em 1968, na aldeia do povo indígena Xucuru, mantém os traços e as 

tradições de sua descendência no espírito de coletividade e no respeito à natureza. Essa sua 

ligação com a terra a deixa angustiada com a devastação ambiental ocorrida no país nos 

                                                           
79 Homenagem à Margarida Alves, paraibana, ex-líder sindicalista e defensora dos direitos humanos. Foi 

considerada a primeira mulher a lutar pelos direitos trabalhistas em plena ditadura militar, durante o período em 

que o monopólio da cana de açúcar dominava a região. Por entrar em conflito com os interesses dos grandes 

produtores é assassinada por mando de um dos usineiros em 12 de agosto de 1983, mas até hoje ecoa a célebre 

frase entoada em um dos discursos dela: “Da luta eu não fujo”. Ver história em: 

<http://www.revistaforum.com.br/2015/08/12/conheca-a-historia-de-margarida-alves-que-inspira-a-marcha-das-

margaridas/>    
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últimos anos. Lá na sua terra natal, ela e seus familiares viviam da subsistência, através da 

criação de animais e do cultivo dos mais diversos gêneros de plantas (frutas, grãos, 

tubérculos, hortaliças, ervas) que os mantinham com certa tranquilidade. Entretanto seu 

vínculo com a tribo e seus descendentes foram bruscamente rompidos em função de um 

assassinato e de um “juramento” de morte ao seu pai, feito por um desafeto que vivia nas 

áreas próximas à tribo. Segundo Margarida, seu pai o matou antes de consumar o 

“juramento”: “Ele foi matar meu pai e meu pai matou ele...”. Após um ano preso, o advogado 

da FUNAI (Fundação Nacional de Assistência ao Índio) resolve retirar sua família da tribo e 

levá-los para a Zona da Mata pernambucana, no município de Carpina:  

 

Então a vida da gente de pertencer a uma aldeia, uma tribo, acabou ali. 

Meu pai, minha mãe deixou tudo prá trás, junto com os seis filhos; a 

gente foi pra Carpina, chegou em Carpina numa granja do advogado da 

FUNAI, chegou deu trabalho pro meu pai e pra minha mãe, por quê? Ele 

sabia que meu pai matou por legítima defesa, quer dizer, meu pai não era 

um assassino qualquer nem um matador, matou pra se defender, então ele 

deixou ele na granja para tomar conta de lá, isso no início dos anos 1970.  

Numa terra até então desconhecida e a necessidade de manter-se, obriga toda a família 

a envolver-se nas tarefas diárias como cuidar da casa, plantar, colher e cuidar dos animais. A 

ausência de um atendimento médico gestacional, atrelada às limitações da época e à falta de 

planejamento familiar fizeram com que 12 filhos de sua mãe morressem antes de nascer, 

sobrevivendo apenas seis. Margarida credita essa mortandade à “debilidade” do corpo da 

genitora e à falta de assistência médica na área rural do município, tanto que todos eles 

nasceram através do auxílio de parteiras. Segundo ela, foram três anos de tranquilidade na 

granja, cuidando do roçado, dos animais e da casa. A família se reestruturava aos poucos, 

tendo tempo, inclusive, para os estudos numa igreja católica da proximidade. Porém um fato 

altera novamente a vida deles: uma desavença entre sua mãe e a esposa do advogado da 

FUNAI.  

Posteriormente, ocorre a venda do imóvel a uma família de portugueses e seus pais se 

transferem para Paulista (RMR), para um local chamado de Mumbeca por indicação do 

próprio advogado a fim de trabalharem na granja de um amigo dele. Lá as coisas são 

completamente diferentes, a situação se agrava e todos têm que trabalhar no roçado, 

abandonando, assim, os estudos. Com o dinheiro escasso, eles resolvem extrair galhos de 

árvores para produzir carvão vegetal para “ganhar” um dinheiro por fora... O dono da granja 

fica sabendo e manda prender o pai de Margarida, que é detido por 24 horas. 
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Após sua soltura, resolvem se mudar novamente. Desta vez para o município de 

Paudalho (zona da mata) onde foram trabalhar em um roçado de outra granja. Seu pai recebe 

autorização do dono para a construção de uma casa de palha e cuidar das terras do patrão. Lá 

as dificuldades aumentaram, pois a família tinha que caminhar mais de duas horas para chegar 

até a plantação. Após quatro anos nessa habitação, mudaram-se para o centro de Paudalho 

onde foram viver numa casa alugada, simples e sem luxo, mas continuaram enfrentando 

limitações, pois o dinheiro que ganhavam no roçado só dava para pagar o aluguel e a 

alimentação. 

 

Trajetória de Vida (Trajetória individual) 

 Por volta dos 12 anos de idade, ela vai trabalhar como empregada doméstica nas 

chamadas “casas de família” no Recife e sofre um estupro em pleno centro da cidade, fato que 

marcou profundamente sua vida, que não gosta nem de narrar nem lembrar, pois a ferida 

física sara, mas a psicológica é difícil cicatrizar. Após quatro anos de serviços prestados à 

família, consegue um emprego na Coca-Cola, na limpeza das garrafas. Logo tem seu primeiro 

filho, aos 18 anos. A essa altura, estudar e qualificar-se seria um sonho distante e, 

provavelmente, quase impossível. 

 É nesse mesmo período que decide morar com a sogra numa casa pequena em 

Jaboatão com mais oito pessoas. No entanto, com os desentendimentos e a dificuldade de 

adaptação a uma vida de casada, rapidamente percebe que a vida era mais difícil do que 

imaginava. Segundo margarida, sempre fora muito independente e não se casara por amor, 

mas pelas circunstâncias que a vida tinha lhe preparado... Tanto que se separa logo após o 

nascimento do primeiro filho, indo morar com uma amiga numa casa alugada e tendo que dar 

todo o suporte ao primogênito. A vida era extremamente difícil e o salário limitado, 

destinava-se a pagar as despesas com água, energia, aluguel, alimentação e outras 

necessidades básicas. Não conseguindo cuidar do seu filho como deveria, resolve deixá-lo aos 

cuidados da irmã. Dois anos depois, resolve morar num quarto sozinha em Prazeres, Jaboatão 

dos Guararapes (RMR), quando conhece o segundo marido, pai de seu segundo filho, mais 

precisamente uma menina. 

 O marido foi um divisor de águas em sua vida. Ela o via como um homem trabalhador 

e honesto e estava decidida a viver os próximos anos de sua vida ao lado dele. É com esse 

propósito que Margarida se desloca novamente, desta vez para morar em Candeias, bairro de 

Jaboatão. É nesse momento também que o seu filho retorna para conviver com ela. Enfim, 

consegue organizar sua família e se mantém casada por cerca de 18 anos. 
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Trajetória Profissional (Formação) 

 A vida de casada, apesar de ser dura, desperta nela a necessidade da qualificação 

(exemplo a ser seguido pelos filhos) de modo que retorna ao trabalho como dona de casa e ao 

estudo em 1994.  Inicialmente na modalidade de ensino de jovens e adultos, à noite, mas no 

ano seguinte, vai estudar à tarde na mesma sala do seu filho, na antiga quinta série, graças a 

uma permissão da diretora para acompanhar os filhos. Mesmo estudando à tarde, 

complementava as despesas em casa com a venda de produtos de “revistas” e outros serviços. 

Margarida sempre foi determinada e a idade nunca foi empecilho para não realizar seus 

sonhos, um deles, o estudo. Foi esse espírito de perseverança, de luta que a motivou a atingir 

seus objetivos, levando-a ao término do ensino médio praticamente no mesmo período dos 

filhos, aos 37 anos de idade. Não foi uma mera estudante naquela escola. Participou 

ativamente das atividades “políticas”, sendo representante de sala, membro do Conselho 

Escolar. Além disso, participava das reuniões que envolviam a comunidade. Segundo ela, isso 

impulsionou seu interesse para a vida política. Sempre se preocupou com a educação dos 

filhos e fazia questão de acompanhar todo o processo escolar de forma ativa, queria oferecer 

aos filhos oportunidades que ela nunca teve: 

 

Eu quis que os meus filhos tivessem o que eu nunca tive, o direito de ser 

criança, o direito de estudo, o direito de educação, o direito de tudo, como 

pobre eles tiveram tudo de bom, são bem-educados! 

  

 As dificuldades sempre fizeram parte de sua trajetória, mas nunca desistiu de sua 

formação. Então, quando o SENAI abriu seleção para curso na área de construção civil, no 

período de efervescência imobiliária, foi uma das primeiras a se inscrever. Passou um ano 

aprendendo noções básicas de servente de obras. Não satisfeita com sua capacitação, inicia, 

logo em seguida, o curso de soldadora, visando às vagas do Estaleiro no complexo de 

SUAPE, mas nunca teve uma oportunidade em função da falta de experiência na carteira e da 

idade avançada, segundo ela. 
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Trajetória Profissional (Dimensão do trabalho) 

 Como os cursos não possuíam bolsas de auxílio financeiro, a única alternativa era o 

trabalho informal e a ajuda de parentes e amigos para se sustentar e pagar o aluguel do 

quartinho que a abrigava, já que os filhos optaram em ficar na antiga casa em que moravam 

com o seu ex-marido. Com a crise financeira e as dificuldades para se manter, a única 

ocupação que possui atualmente é um trabalho, sem nenhum tipo de registro ou direito, como 

camareira em um motel em Jaboatão, tendo que trabalhar quase 12 horas, de terça a domingo 

das 7h às 19h. Como ela mesma disse: “Foi o desespero e a necessidade de pagar as contas 

que aceitei este emprego, porque a única coisa que oferecem é a passagem e o café da 

manhã”. 

 Apesar de reconhecer os direitos trabalhistas ou boa parte deles, fica com medo80 de 

perder seu emprego cuja dificuldade para conseguir foi extrema. Havia ficado desempregada 

por anos. A alimentação é precária. Ela conta que já perdeu a conta dos dias que ficou sem 

almoçar por não ter o que preparar, principalmente porque está há menos de 15 dias nesse 

emprego e ainda não recebeu o primeiro ordenado. Como Margarida mesmo nos relatou, o 

espírito de coletividade passa longe de suas companheiras de trabalho, não só na organização 

para exigir melhorias nas condições de trabalho, mas também na ajuda mútua para realização 

das tarefas diárias. Embora enfrente dificuldades, o sonho do registro prometido na carteira e 

a “sua qualificação” parece minimizar a precarização de seu emprego, tanto que se sente feliz:  

 

A importância pra mim vai ser a minha qualificação na minha carteira, se 

eu num posso... eu tenho qualidades, eu tenho prática, eu tenho 

experiência, mas num tenho qualificação na carteira, então a minha 

felicidade é ter minha qualificação na minha carteira. Porque eu tendo 

qualificação na minha carteira eu trabalho em qualquer canto, eu vou ter 

opção.  

 O sonho que ainda permeia seu imaginário é ter uma profissão digna, o que para ela 

virá com o registro na carteira, com um trabalho que seja reconhecido. Dessa forma, ela 

vislumbra a possibilidade de viver tranquila.  

 

Trajetória Política (Dimensão da Participação) 

Margarida nunca se filiou oficialmente a nenhum partido político, apesar de ter 

contribuído nas militâncias em troca de algum benefício como promessa de emprego, uma 

                                                           
80 Alves (2007) cita que sob o sócio-metabolismo da barbárie, o capitalismo aumenta a produtividade e controla 

o comportamento do ser humano a partir da emulação pelo medo: o medo do desemprego faz o trabalhador se 

submeter a níveis altíssimos de exploração e negar os direitos trabalhistas e sindicais  
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ajuda de custo para distribuir panfletos, espalhar cartazes e participar de comícios, quando 

assim, a Legislação Eleitoral permitia. Mas o trabalho que mais a agradava era o trabalho 

político nas escolas onde estudou ou na comunidade em que residiu. Nas manifestações pela 

melhoria do bairro, sempre estava à frente, juntamente com outros moradores da associação 

de moradores, especialmente em Candeias, bairro de Jaboatão. Faz questão de lembrar 

momentos importantes da história política brasileira que marcou sua vida, como a morte de 

Tancredo Neves, o impeachment de Collor e o governo de Fernando Henrique, fazendo 

questão de taxá-lo de presidente que privatizou o país, uma clara referência à venda de 

estatais importantes para o país durante seu governo.  

 Quando o MLB convocou alguns moradores do bairro de Candeias para participar de 

uma ocupação, não pensou duas vezes. Juntou-se a outros moradores, organizaram e 

realizaram a ocupação Mércia de Albuquerque, em Barra de Jangada, bairro próximo a 

Candeias, no ano de 2002. Mesmo precisando de moradia, uma vez que ainda mora de aluguel 

num quarto de um vão, inscreveu seu filho, que possui duas filhas e que também mora de 

aluguel, para depois realizar sua inscrição. Em pouco tempo, assume a coordenação do 

movimento nesta ocupação e fica responsável por articular um grupo de famílias (totalizando 

40 pessoas), no recolhimento de assinaturas, documentos, organização de passeatas e 

reuniões.  

 Quem teve a oportunidade de acompanhá-la nas reuniões observa o engajamento e o 

respeito que as outras famílias têm por ela, podem faltar outras atribuições, mas não falta 

carisma e atenção às famílias. Se identifica com as outras famílias mas acha que as decisões 

do MLB deveriam ser mais socializadas entre os participantes, porque muitas informações 

não circulam como deveriam. Apesar de seu engajamento político, não tem certeza se vai 

participar do movimento após a conquista da moradia, colocando como principal empecilho a 

falta de tempo e de trabalho fixo.  

 

Trajetória Habitacional (Dimensão da Moradia) 

Sempre morou distante do trabalho que exercia, tendo, ocasionalmente, que acordar 

muito cedo e pegar duas, três e, às vezes, quatro conduções para chegar ao trabalho. As 

moradias em que residiu não ofereciam o mínimo de conforto e os eletrodomésticos eram, 

essencialmente, fruto de doações de parentes e amigos. Atualmente habita um quarto alugado 

por trás de uma casa pelo qual paga valor de R$ 200,00 mensais. O morador é o dono do 

quarto. É desumano viver em condições tão precárias: telhas com “pingueiras”, piso de chão 

batido, banheiro sem porta e a mínima condição de uso e a falta de privacidade total, uma vez 
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que para chegar ao seu quarto, passa-se num beco com mais dois quartos, cujas portas 

principais ficam de frente para a passagem. Ironicamente, há uma geladeira duplex de alto 

valor financeiro no recinto, entretanto foi fruto de uma doação e a moradora frisou que não é 

ligada pelo seu alto consumo de energia. Apesar da dificuldade, Margarida não perde a 

esperança em dias melhores e sonha com sua casa e com um trabalho verdadeiramente digno. 

Ela resume assim suas dificuldades enfrentadas no seu dia a dia:  

 

A maior dificuldade... todas! Você imagina você num tê a casa própria, 

você num tê um emprego, você num tê uma ocupação nenhuma de 

trabalho, mora na casa de parente, depender dos otro, um relacionamento 

entre parentes... se você trabalha você coopera, se você num trabalha 

você é vagabundo. Ai você fica jogado, passa um tempo na casa de um, 

um tempo na casa de outro, se você ainda for esperto, que as vezes quer 

dizer nem ser esperto, por exemplo aonde eu chegar eu como, eu como 

mas também tenho que trabalhar, tenho que lavar prato, tenho que lavar 

roupa, tenho que varrer uma casa, tenho que mostrar serviço.       

 

5.2.3 Quando a superação vira uma incerteza... 

 

Trajetória de Vida (aspecto familiar) 

  Soledad81 é uma mulher de pouco mais de trinta anos, falante e bem instruída, 

costuma achar que destoa do restante das famílias que compõe o MLB, porque teve 

possibilidade de se dedicar aos estudos e estar cursando uma pós-graduação em uma 

universidade pública federal bem conceituada no nordeste, algo diferente da maioria das 

famílias com quem divide as reuniões e assembleias quinzenalmente. No entanto, isso não a 

faz esquecer sua trajetória.  

 é filha de pais agricultores oriundos do agreste pernambucano, mais precisamente da 

cidade de Bezerros. Apesar de possuir três irmãos, sua mãe teve oito gestações, mas apenas 

quatro sobreviveram e, há um “intervalo” de 10 anos entre os irmãos, como ela mesma 

salientou. A dificuldade de seus pais em retomar os estudos é resumida pela necessidade 

precoce deles ajudarem no sustento de casa. Sua mãe cursou até a quarta série, enquanto seu 

pai sequer conseguiu se alfabetizar, aprendendo na “marra”, como ela mesmo fala, através da 

                                                           
81 Homenagem à Soledad Barret Viedma. Paraguaia de nascimento, ex-militante da Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR). Exilou-se na Argentina e no Uruguai em função do ativismo político da família, 

decidindo anos mais tarde ir a Cuba. Já em militância no Brasil na década de 1970, inicia a luta pela derrubada 

da ditadura, porém, em 1973 é executada juntamente com mais cinco militantes próximo da cidade do Recife. 

Num episódio que ficou conhecido como o "massacre da chácara São Bento". Ver em: 

<http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/soledad-barret-viedma/> 
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exigência do novo trabalho na empresa, exercendo atividade no almoxarifado, o que exigia 

anotações básicas diárias. 

 Seus pais produziam o essencial para o sustento da própria família, porém, com um 

tempo, essa produção já não dava mais... Diante desse quadro, sua mãe se angustiava, pois 

não via perspectiva de mudanças e não queria aquela vida para os filhos:''A vida num cabo de 

enxada, ela não queria passar pra gente o pouco que ela tinha conseguido e a não perspectiva 

no futuro né?...” A esperança renasce quando seu pai recebe uma oferta de emprego numa 

construtora como ajudante de obras e é convidado a vir morar em Recife. 

 Chegando ao bairro de Nova Descoberta em Recife, os pais de Soledad vão morar 

num quarto de aluguel, por trás da casa da proprietária, de um vão apenas cujo banheiro 

ficava do lado de fora do quarto. Passados três anos de muita dificuldade, é oferecida ao seu 

pai uma casa que estava edificada dentro da sede da empresa. Seu pai seria uma espécie de 

caseiro e ficaria responsável por guardar os equipamentos da empresa. Seria a troca de 

moradia por trabalho excedente. As condições melhoram, porque sua família fica desobrigada 

de pagar aluguel e as condições da casa são bem melhores que a anterior, com dois quartos, 

cozinha, sala e banheiro. Além disso, a localização da sede da empresa é bem servida de 

serviços e infraestrutura, visto que ficava na área central da cidade.   

 As condições financeiras eram difíceis, pois o que seu pai ganhava era para fazer feira 

e comprar coisas básicas para a família como roupas e material escolar. Pelas circunstâncias, 

os irmãos mais velhos terminaram contribuindo para que os dois mais novos tivessem a 

possibilidade de estudar, pois começaram a trabalhar bem cedo. A partir desse momento, a 

família sai um pouco do “aperto”. Ao longo dos anos, seu pai consegue juntar um dinheiro e 

adquire um terreno em Jaboatão. Pelo fato de já ter trabalhado como pedreiro e ser 

funcionário de uma empresa de construção civil, muitos dos materiais utilizados na 

construção da casa são doados e ele mesmo constrói a casa, da forma e do jeito que sempre 

sonhara com a esposa: 

 

Mas aí a gente conseguiu construir a casa do jeito que ela é hoje, 

com quatro quartos né? Um pra cada um e dois banheiros... Minha 

mãe queria uma suíte, uma banheira e assim... Uma coisa que a 

gente nunca usa, a banheira é uma coisa que a gente nunca usa mas 

ela queria. Queria uma piscina meu pai construiu uma piscina pra 

ela, mas ela nunca toma banho na piscina, mas ela queria. Então, 

uma coisa assim dos sonhos sendo...          

 O ano de 2003 foi marcado pela realização de sonhos: a família se muda para a casa 

nova e o irmão mais velho consegue terminar a escola técnica. Ele sempre foi visto por 



161 

 

Soledad como um exemplo de dedicação e superação diante da trajetória familiar. Ela se 

espelhava nele, queria trilhar seus passos. 

  

Trajetória de Vida (Trajetória individual) 

 Soledad enaltece o período em que veio ao mundo, num momento de relativa 

estabilidade financeira, pôde estudar, fazer um curso na Escola Técnica Estadual, formando-

se em saneamento, chegando, inclusive, a estagiar em órgãos do governo. Em seguida, presta 

vestibular para agronomia, mas logo desiste por não se identificar com o curso, passando 

quatro anos sem ter contato com os estudos. É o tempo em que se dedica à mercearia (gêneros 

alimentícios) da família que funciona na casa em que moram. Trabalhava de domingo a 

domingo, das 7 às 22 horas, se revezando com a irmã na administração do estabelecimento 

comercial. Atualmente mora com os pais e um sobrinho, filho de sua irmã que casou 

novamente e mora no interior do estado. Logo após a aposentadoria do pai, resolve seguir 

novamente a carreira acadêmica. 

  

Trajetória Profissional (Formação) 

 Sempre estudou em escolas públicas e o único curso privado que fez, foi fruto de uma 

bolsa que tinha conseguido, resultado de sua dedicação aos estudos. Depois de um tempo sem 

contato com os livros resolve fazer vestibular e cursar Engenharia de Pesca, se identificando 

com a área rapidamente. O estágio que realizou com comunidades pesqueiras, logo a sinalizou 

para a necessidade de ter métodos mais didáticos, pois não apenas o gostar de trabalhar com a 

comunidade é suficiente, o saber lidar precisa ser aprimorado também... Por isso, decide 

cursar Licenciatura em Ciências Agrícolas e ampliar seu currículo, anos mais tarde, com a 

aprovação no Mestrado. Hoje, além de cursar a graduação e a pós, dedica tempo às pesquisas 

laboratoriais82, recebendo uma bolsa do governo federal.  

 

Trajetória Profissional (Dimensão do trabalho) 

  Sua situação atualmente é muito diferente dos cinco anos que ficou trabalhando no 

call center, durante o período da graduação para poder se manter na faculdade. Lembra do 

                                                           
82 Alves (2007) fala do "trabalho imaterial" que tem crescido no capitalismo tardio, sendo incorporado na 

produção do capital. Designa-se o trabalho aquele que produz produtos-mercadorias imateriais, vinculados às 

atividades de marketing/propaganda, desenvolvimento e pesquisa, comunicação e cultura, etc. Este novo saber 

pode assumir um papel estratégico na produção do capital, expressando a cristalização do saber no conhecimento 

fetichizado. 
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trabalho difícil e extenuante, da exigência em bater metas e da fiscalização excessiva dos 

supervisores. Uma atividade que não compensava pelo salário que recebia:  

 

(...) uma coisa que eu percebo é, a gente não tem abertura, empresas 

privadas normalmente que você tá no trabalho de base você não tem 

abertura pra criar nada, então tudo chega de cima pra baixo, você sabe 

que aquilo tá errado, você sabe que aquilo não tá certo você diz que isso 

não ta certo mas mesmo assim não da em nada, então assim você não tem 

nenhuma atuação pra tomar de decisão de nenhum tipo. A medida que 

você vai mudando de emprego de... que dentro da empresa você vai 

crescendo isso não quer dizer que você vai adquirindo poder pra tomar 

decisões você só fica submetido a outras pessoas, tendeu... o que não faz 

diferença nenhuma, então tanto faz....    

 

 Descreve este trabalho que exercia como psicologicamente e fisicamente desgastante, 

além das inúmeras informações que tinha que lidar diariamente, precisava conviver com 

clientes furiosos que terminavam descarregando suas insatisfações pela empresa nos 

atendentes. O trabalho manual e repetitivo desencadeava rotineiramente tendinite, dores no 

corpo e na cabeça83.  

 As decepções com sindicato que a representava a fez desistir de participar das 

assembleias e reuniões. Paralelamente a empresa estava organizada para evitar a mobilização, 

com a troca frequente de grupos de trabalhadores de setor, os chamados “consultores”, algo 

estratégico para Soledad, porque via nisso uma luta desenfreada entre os funcionários para 

manterem-se no posto. Tal atitude ia de encontro a seus princípios, uma vez que eles usavam 

métodos de depreciação do trabalho alheio. Lembra que o percurso para a universidade era 

sofrível, pois utilizava um metrô e dois ônibus para se deslocar do município de Jaboatão para 

a zona norte do Recife. Quando solicitou o desligamento da empresa há um ano, recebe 

apenas as férias vencidas, mas não se arrepende de abrir mão do emprego para se dedicar às 

pesquisas e ao mestrado, recebendo uma bolsa para isso. Alegra-se por finalmente focar, de 

fato, no que gosta. Tanto que passa o dia dividindo seu tempo entre laboratórios, aulas e 

trabalhos de campo, mas que lhe trazem uma grande satisfação.  

 Pensa em ser educadora, não a educação formal que é materializada em escolas. Então 

explica: “eu gosto muito da área da educação, e eu gostaria muito de trabalhar na área da 

                                                           
83 Sobre a precarização dos operadores de telemarketing e trabalhadores de call center (através do aumento da 

tecnologia da informação e da globalização) ver nas referências o livro: Infoproletários de Antunes e Braga 

(2009). Incluímos também as obras de Jessé Souza (2012) e Visser (2010) que discordam do conceito de 

infoproletários e prefere inseri-los como uma nova classe trabalhadora, pois apesar de passar a ideia de uma 

atividade "intelectual", mascara o esforço físico e braçal, buscando explicações dos fenômenos sociais pelo seu 

efeito e não pelas relações sociais de trabalho produtoras do valor. 
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educação, mas eu não sei se eu tenho perfil pra trabalhar com educação formal e trabalhar na 

escola bonitinha, certinho e tal”. Soledad se sente mais realizada se um dia trabalhar com 

comunidades ribeirinhas ou numa colônia de pescadores. É possível, então, que se sinta 

recompensada executando um projeto educacional que valorize o conhecimento prévio do 

indivíduo, o contexto onde está inserido, sua “leitura de mundo”, num processo em que haja 

uma troca de saberes e não uma imposição do saber dominante 

 

Trajetória Política (Dimensão da Participação) 

  Soledad considera frustrada com a política, apesar de ter participado, quando 

adolescente, do grêmio da escola e de ter ajudado na organização do clube de mães do bairro 

onde mora. Acha as pessoas apáticas para mudar a realidade em que vivem. Todavia as 

injustiças que se acostumou a ver, ainda despertam revolta. Conta o caso da reintegração de 

posse das famílias que hoje compõem o conjunto habitacional prestes a ser entregue 84, do 

qual é integrante dos beneficiários:  

 

(...) chega daquela forma né? (a polícia), chega com a violência, chega 

com bomba, e chega com bala, e chega tirando aquelas pessoas, como se 

aquelas pessoas que num tem nada fossem marginais sabe, e você vê as 

pessoas... Que teve gente que num saiu com nada, teve gente que só 

conseguiu correr e ai eles passavam na rua lá de casa e entram lá e ai 

sabe, você tenta acalmar as pessoas, mas é complicado, você num tem... 

Tudo bem que a policia existe pra agir, mas às vezes eu penso: será que 

tu num para pra pensar no que tu ta fazendo? Mesmo tu sendo autoridade 

ali, cumprindo ordens tu num para pensar? E às vezes... num sei, pra mim 

é difícil essas coisas. 

 

 Foi a partir desse fato que surgiu seu interesse em participar do movimento, 

inicialmente como apoiadora, embebida pela revolta da reintegração e depois, como 

beneficiária envolvida na época pelo sonho de casamento com o ex-namorado, algo que sua 

mãe sonha até hoje. Para ela, o MLB não usa os argumentos corretos para convencer as 

famílias em atos ou em reuniões, por exemplo. É como se houvesse a necessidade de 

aglutinar, “fazer volume” e o argumento que utilizam é a proximidade de entrega das 

moradias. Mesmo concordando com os ideais do movimento, acha que as pessoas não podem 

ser convencidas pelas suas necessidades urgentes (a casa, por exemplo), mas pela situação em 

que vivem e pela necessidade individual de transformação de sua realidade. Antes participava 

com mais intensidade das ações do movimento, mas as atividades que desenvolve atualmente 

                                                           
84 A entrevista foi realizada meses antes da entrega do conjunto habitacional. 
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a limitam a participar apenas nos fins de semana, especialmente em reuniões. Mesmo com 

uma vida de mais oportunidades, Soledad se identifica com as famílias:  

 

(...) hoje a situação pode ser diferente, posso conhecer algumas coisas a 

mais, mas a gente veio do mermo lugar, então a identificação está no que 

a gente já viveu em comum, então assim, a gente já passou por muitas 

dificuldades, a gente já foi excluído, a gente já foi marginalizado, a gente 

já foi ajudado né, não são só coisas ruins, então, muita coisa boa também 

acontece, porque eu vejo... é muito mais, cê vê muito mais bondade, 

muito mais solidariedade quando você vive num meio desse... 

 

Trajetória Habitacional (Dimensão da Moradia) 

  Soledad sonha com seu espaço, com seu lugar, chegar lá e conhecer seus vizinhos. 

Pensa também no caráter organizativo do condomínio quando as casas forem entregues, tanto 

que se candidatou a subsíndica do residencial. O tempo de espera, em torno de 10 anos, não a 

desanima, mas atribui à falta de vontade política a demora em resolver a entrega definitiva 

dos apartamentos. Até lá, muitas coisas vão acontecer, mas quer acompanhar todo o processo 

e contribuir da maneira que puder nas ações pós-entrega das residências. 

 

5.2.4 Quando a esperança supera as dificuldades... 

 

Trajetória de Vida (aspecto familiar)  

Nascida no ano de 1944 em Vitória de Santo Antão, município que foi palco das 

inúmeras mobilizações das Ligas Camponesas, na Zona da Mata pernambucana, Dona Iara85 

veio ao mundo no meio da cana (como costuma dizer), no Engenho Boa Vista. Lá sua 

numerosa família se dedicava ao corte da cana-de-açúcar e à agricultura de subsistência.  

Moravam numa casa de taipa, num terreno cedido pelo dono do engenho e, de certa 

forma, estavam assim agregados ao patrão pelo trabalho e pela suposta dependência de favor 

                                                           
85 Homenagem à Iara Iavelberg. Nascida em São Paulo em 1944 foi uma Militante de esquerda integrante da 

Organização Revolucionária Marxista Política Operária (Polop) e Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR 

8). Formada em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP), atuou como professora no Instituto de 

Psicologia (IP-USP) e como defensora das causas femininas e pela sua emancipação. Combateu, através da luta 

armada a ditadura militar, instaurada no Brasil em 1964. Morreu na cidade de Salvador em 1971, através de um 

cerco policial. Durante décadas, as autoridades sustentavam a tese de suicídio, todavia em 2003, através de 

exumação dos restos mortais autorizada pela família, confirmou que a morte foi provocada diversos tiros. Ver 

histórias e depoimento dos antigos colegas na revista da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo 

(Adusp) em: <http://www.adusp.org.br/files/revistas/55/mat06.pdf>. 
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por morarem em suas terras. Todos acordavam muito cedo e rapidamente se deslocavam para 

roça: cortar cana e ajudar na pequena plantação da família. Enquanto sua mãe se dividia entre 

o trabalho doméstico e o cuidado com o roçado, seu pai se dedicava exclusivamente ao 

trabalho de corte, numa extrema condição de exploração, pois mesmo o trabalho sendo 

extenuante, ele não garantia os direitos e a dignidade de um empregado comum.  

 A necessidade de atingir condições mais elementares de sobrevivência fez com que D. 

Iara não se dedicasse aos estudos, até porque a cultura da época e do local enxergava a escola 

como um lugar para os ricos, que podiam ter tempo para os estudos: 

 

Eu só tenho a segunda série...  Porque a gente tinha que trabalhar...  

Acordava cedo pra tomar aquele cafezinho que tivesse e ia trabalhar, meu 

pai e a gente... Aí depois, no fim da tarde a gente voltava tomava aquele 

banho e comia qualquer coisa que tinha em casa: uma batatinha, uma 

macaxeirazinha, uma Bananinha, a nossa vida sempre foi essa, a paz sempre 

criou a gente assim pra nunca ficar  mexendo em casa dos outros, tudo 

pobrezinho... 

 

 Pobres como ela, tinham que trabalhar e ajudar no sustento da casa. Isso contribuiu 

para que sua educação formal na atualidade se resumisse a assinar seu nome, com grande 

dificuldade e com o dobro de tempo que uma pessoa com um pouco mais de alfabetização 

consegue. 

 A alimentação era extremamente deficiente e escassa. O que garantia alguns poucos 

gêneros alimentares era o pequeno roçado que possuíam, porém inviável para satisfazer 

plenamente o número de filhos que sua mãe tinha, 10 ao total. Todos desde pequenos, sem 

exceção, se dedicaram ao trabalho doméstico e agrícola para ajudar os pais no engenho, 

mesmo assim muitos momentos difíceis foram vividos pela família, minimizados pela 

criatividade da mãe que se desdobrava para suprir a carência de alimento: "Quando o tempo 

tava ruim, mamãe ia lá e colhia um cacho de banana e botava pra cozinhar com sal... Era a 

nossa alimentação".   

 Aos 11 anos de idade, mais precisamente em meados da década de 1950, aceitou o 

convite de uma mulher (parente do dono do engenho) para trabalhar como babá, cuidando do 

filho do casal no município de Moreno, região metropolitana do Recife. Seus irmãos adotaram 

a mesma estratégia, ou seja, aos primeiros sinais da                  pré-adolescência e com o 

surgimento de propostas as quais julgavam ser melhores que a vida no campo, não tinham 

dúvida, aceitavam prontamente. Afinal, seria uma possibilidade de mudança de vida, ao 

menos estrutural e de sobrevivência mesmo, de forma que, muitos deles se mudaram para a 
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cidade grande para realizarem os mais precários trabalhos: vendedor ambulante, doméstica e 

zelador. 

 Foi nessa atmosfera que ela ensaiava os primeiros passos para a vida adulta, mesmo 

que as condições biológicas dissessem o contrário, sendo ainda uma pré-adolescente, as 

responsabilidades e obrigações iriam testá-la permanentemente. 

 

Trajetória de Vida (Trajetória individual)  

 Via no novo patrão a bondade e a generosidade de tirá-la da vida dura e sem 

perspectiva, por isso gosta de evidenciar que foi através do seu trabalho como babá que 

conheceu várias cidades como São Paulo e Belo Horizonte. Afinal, para quem nunca tinha 

saído de seu município de origem, a possibilidade de viajar tornava-se algo além de suas 

expectativas. Trabalhou como babá para essa família até os seus 16 anos. Lá mesmo morava, 

possuía um quarto separado dos demais e terminava por estar 24 horas disponível para cuidar 

da criança, pois não existia horário fixo de trabalho, de descanso, nem período de férias. Todo 

o tempo era dedicado em servir à família. Nos fins de semana ou a cada quinze dias, ia visitar 

sua família na cidade natal, levando um pouco do parco dinheiro recebido para os pais que 

continuavam no engenho.  

 Depois de trabalhar e morar com essa família, se muda para o Recife e começa a 

trabalhar com outra, na mesma modalidade empregatícia, ou seja, como babá. Depois de um 

curto período no bairro do Espinheiro, área nobre da cidade, assume outro emprego desta vez 

no bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade, também zona nobre do Recife, tomando "conta" 

de 5 crianças. D. Iara passa mais de 21 anos nessa casa, com todos os direitos garantidos pela 

assinatura da carteira de trabalho. Entretanto com horário de trabalho estendido e 

praticamente tendo que morar na casa dos patrões. Nesse ínterim, conhece seu atual esposo, 

com quem está casada há mais de 37 anos e os dois passam a construir paulatinamente sua 

antiga casa.  

 Seu marido sempre ajudou nas despesas de casa, porém como a formação dele também 

é precária, o acesso à empregabilidade se dava a partir de trabalhos informais, tais como: 

motorista que vivia pegando fretes, dono de uma pequena borracharia. Atualmente vive da 

aposentadoria de um salário mínimo e de pequenos biscates, quando surgem.  

 D. Iara se orgulha de ter criado um casal de sobrinhos, filhos de sua irmã e que hoje 

em dia a tratam como mãe. Mas lembra também das dificuldades, principalmente quando o 

menino era muito pequeno, se vendo obrigada a trazer a sobrinha para cuidar dele enquanto 

ela trabalhava... Num determinado período, largou o emprego de babá para trabalhar por conta 
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própria e assim dedicar mais tempo ao sobrinho. Foi então que passou a lavar roupa para 

"fora" o dia  inteiro. 

 Hoje, sua condição de saúde é difícil, a cicatriz vertical em seu tórax denota as 

diversas cirurgias no coração que passou ao longo dos últimos 10 anos, tendo que se submeter 

por cateterismo e disciplinar-se no acompanhamento permanente e na ida ao cardiologista. A 

doença motivou a aposentadoria, mas não consegue ficar parada como ela mesma explica:  

Faço um fuxico86, uma cortininha, pra num ficar quieta... faço tudo na mão!  

fuxico pra não pra não ficar quieta...  tudo o que eu faço eu vendo...  e 

quando dá pra eu fazer...    

 

 

Trajetória Profissional (Formação)  

 

D. Iara demonstra tristeza e arrependimento por não ter estudado. Seus estudos se 

limitaram à segunda série do antigo 1º grau e sua formação se resume aos conhecimentos 

adquiridos na prática, exercendo os mais diversos trabalhos, especialmente os relacionados às 

atividades domésticas. A vida difícil no campo e a saída da casa dos pais com apenas 11 anos 

de idade para trabalhar em "casa de família" a fizeram reprimir o sonho de concluir o 2º grau 

e ter a possibilidade de exercer uma atividade em que fosse reconhecida e valorizada 

socialmente como uma profissional dedicada e ágil que julga ser.  

 

Trajetória profissional (Dimensão do trabalho) 

Acumula na carreira atividades como babá, lavadeira de roupas, cozinheira e, 

atualmente na condição de aposentada, realiza pequenos trabalhos como artesã. Entre os 

trabalhos que exerceu ao longo de sua vida, a maioria deles se caracterizava pela condição de 

exploração, uma vez que como doméstica e babá, por exemplo, tinha que estar disponível 

praticamente o tempo inteiro, visto que morava nas casas e só voltava para sua residência nos 

fins de semana. Mesmo com a garantia dos seus direitos trabalhistas, através da assinatura da 

carteira, a geração do sobretrabalho foi uma constância na sua condição de empregada. Nos 

dias de hoje, aproveita da produção das pequenas mercadorias como toalhinhas de mesa e 

objetos de decoração para gerar uma renda adicional. Entretanto é uma produção 

extremamente limitada em virtude, fundamentalmente, de sua condição de saúde. 

 

Trajetória Política (Dimensão da Participação) 

                                                           
86 Tipo de artesanato muito comum no Nordeste, caracterizado pela união de várias trouxas de tecidos, 

essencialmente retalhos, dando um formato de flores de diversas cores. É utilizada para confeccionar roupas, 

bolsas e colares.   
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 D. Iara lembra como foi chamada para integrar o MLB. Foi através de uma sobrinha 

que também é uma das futuras beneficiárias na conquista da moradia do mesmo núcleo. Está 

desde o início da ocupação no município de Jaboatão, ou seja, há mais de 10 anos. Daquele 

período até hoje, muitas coisas aconteceram... Relata a ocupação no primeiro terreno, ainda 

no bairro de Barra de Jangada, local que apresentava condições extremamente precárias e 

risco iminente de expulsão: 

 

Aquele terreno que tem lá em média um mês, eu atravessava o canal pra ir 

pra essa reunião no meio da lama, toda semana que a gente ia a polícia 

chegava em cima da gente pra butá a gente pra fora, aí chegava 2, 3 carro pra 

butá a gente pra fora ... Lá em Barra de Jangada aí começou aí no início...  

 

  Gosta de enaltecer que participou de todas as ações realizadas pelo MLB: passeatas, 

reuniões, atos e assembleias. No entanto, por conta de sua saúde, sua militância arrefeceu. 

Ainda assim, tenta se inteirar de tudo através de sua sobrinha. Já se passaram vários anos e a 

conquista da moradia parece ser uma longa caminhada. Entre tantas disputas políticas, 

paralisação da obra, ocupação de prefeitura para a conquista do terreno e reuniões, os últimos 

meses foram de esperança, pois acha que a entrega das casas finalmente está próxima. A 

timidez excessiva atrelada à sua saúde debilitada fazem com que a participação de D. Iara se 

limite às reuniões semanais do núcleo. Nunca se interessou em ser uma das coordenadoras ou 

em assumir uma responsabilidade maior no movimento, prefere como ela diz: aproveitar os 

últimos dias de vida na tranquilidade, principalmente quando estiver na casa nova.    

 

Trajetória Habitacional (Dimensão da Moradia)  

 Na infância, a casa que morou era extremamente limitada, em todos os sentidos, para 

uma família de uma dúzia de pessoas. Era de tal forma que os cômodos mal podiam agregar 

todos os moradores, se todos resolvessem permanecer em casa ao mesmo tempo. Lembra que 

o banheiro era do lado de fora, um cubículo de taipa que funcionava mais para dar privacidade 

aos usuários do que para oferecer condições dignas de satisfazer as necessidades fisiológicas 

ou de realizar a higiene corporal. Por isso, muitas dessas atividades eram realizadas no quintal 

da casa mesmo.  

 Passou grande parte morando em casas de famílias com as quais ela trabalhava e só 

inicia a construção de sua moradia quando se casa em meados da década de 1960. Para isso, 

aproveitou a compra de um terreno no distante bairro de Jardim Piedade, num período em que 

quase não existiam pessoas morando, para construir, aos poucos, a casa. Inicialmente, uma 

moradia de madeira, que ao longo dos anos vão edificando os primeiros vãos: cozinha, um 
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quarto, sala e banheiro. Como fora construída à beira de um canal, nos períodos de longas 

chuvas, a água invadia a casa e fazia estrago nos poucos móveis que tinha. Há pouco mais de 

10 anos, seu marido resolveu trocar a casa por um caminhão para viver de fretes. Porém a 

escassez de trabalho, faz com que ele desfaça o empreendimento, vivendo atualmente de 

biscates. Hoje, D. Iara vive numa pequena casa alugada, construída nos fundos da moradia de 

sua irmã, pagando um valor simbólico de R$ 150,00 ao mês.  

Aguarda ansiosa pela entrega do lar, pois desde a primeira ocupação já se passou mais 

de uma década, entretanto, não perde a esperança de poder desfrutar do conforto da casa 

própria e resume esta esperança dizendo: "Logo, logo estarei lá!".   

 

 

5.2.5 Quando os obstáculos são alimentos para a alma... 

 

Trajetória de Vida (aspecto familiar) 

Altiva e feliz, esta é D. Nísia87, uma mulher sempre disposta a ajudar a vizinhança no 

que eles necessitam. As constantes "interrupções" durante a nossa entrevista demonstram o 

quão ela é atenciosa e prestativa. Descendente de uma família do interior do estado, 

precisamente da cidade de Vicência, zona da mata norte. Não viveu o período familiar nesse 

município, até porque nasceu em Recife no início dos anos de 1970 e, antes de vir ao mundo, 

seus pais já tinham deixado para trás a atividade agrícola no município (cuja produção 

baseava-se no sistema de parceria rural88).  

Com a ideia de melhorar de vida, tendo em vista a possibilidade de montar um 

pequeno comércio de hortifrúti, o pai de Nísia junta suas parcas economias e deposita sua 

confiança em um conhecido, que na época, prometera o aluguel de uma casa confortável e 

propícia ao comércio. Porém, o deslocamento da família para a capital pernambucana vem 

acompanhado pela frustração de ser enganada e ter que morar no bairro de Santo Amaro, área 

central do Recife, onde as condições eram extremamente desumanas e precárias. Tempos 

depois ocorre um incêndio que queimou todos os barracos, então as famílias (incluindo a de 

                                                           
87 Homenagem a Nísia Floresta, educadora, poetisa e escritora. É considerada uma das pioneiras do feminismo 

no Brasil. Nasceu no Rio Grande do Norte em 1810 e dedicou-se a militar e escrever em jornais a condição da 

mulher na sociedade, num momento em que os direitos femininos eram quase inexistentes. Faleceu na França em 

1885, aos 75 anos de idade. Ver em:  http://rfidbrasil.com/blog/index.php/conheca-a-historia-de-nisia-floresta-

brasileira-pioneira-na-literatura/ 

 
88 Sistema onde o dono da terra cedia uma parte para o agricultor e este mesmo agricultor se responsabilizava em 

dar parte ou metade da colheita como pagamento pelo uso da terra. 
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Nísia) são realocadas para pequenas casas, em Sítio das Palmeiras, bairro da zona oeste do 

Recife, e é nesse momento que a vida de Nísia começa a tomar outro rumo.  

 Quando o pai é empregado na construção civil, a vida da família começa a “melhorar”, 

ao passo que seu trabalho o credencia a compor, juntamente com outros trabalhadores, o 

quadro para a construção do CEASA (Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco). 

Através dos recursos que foram reunidos ao longo de anos de trabalho na construção, 

consegue adquirir um “boxe”89 para a venda de frutas e verduras no próprio centro. É dessa 

atividade que seus pai retira o sustento para os dez filhos ao longo de décadas, até sua efetiva 

aposentadoria, muitos anos depois.  

 A mãe de Nísia sempre foi uma mulher dedicada aos trabalhos do lar (cuidar da casa e 

dos filhos), enquanto seu pai se dedicava à venda dos alimentos, mesmo não tendo a 

possibilidade de estudar e sequer saber assinar o próprio nome, tinha habilidade para o 

comércio. As dificuldades em ler e escrever efetivamente persistiram durante toda uma vida, 

mas o grande aprendizado dos pais nasceu e foi fundido pela experiência e pela história 

cotidiana, como ela gosta de frisar. Mesmo com toda a dificuldade encontrada inicialmente 

pelos pais, com a vida bastante regrada, Nísia os admira até hoje pelo exemplo de educação e 

rigor, típico de pessoas da roça, como pontua, pois cobrava a presença dos filhos na escola, a 

ajuda nos afazeres domésticos, as responsabilidades que a vida já começara a impor desde os 

primeiros anos de existência. Por tudo isso os define como verdadeiros lutadores: 

 

Como pobres nunca faltou nada em casa, porque meu pai e minha mãe 

batalhavam muito pra dar o sustento da gente, mesmo não possuindo o 

estudo e a leitura necessária isto nunca foi impedimento para se "virarem" e 

conseguir nos criar. 

 

 

 Trajetória de Vida (Trajetória individual) 

 Por ser mais velha e nascer numa situação mais confortável (do ponto financeiro), 

pôde estudar e dar-se ao luxo de ter de usufruir de bens e objetos que outras crianças de sua 

idade, do mesmo bairro, não podiam ter: brinquedos, uma televisão, que na década de 1980 

era um considerado um artigo caro e pouco acessível e até a própria alimentação, uma vez que 

usufruía de itens os quais fugiam da cesta básica do brasileiro, como carnes de melhor 

qualidade. Lembra de ser educada num ambiente rígido, mas não opressivo. Apesar da cultura 

de uma família tradicional que o pai trazia consigo, enaltece, fundamentalmente, o diálogo 

                                                           
89 Pequeno espaço, localizado no interior do centro de abastecimento, para a venda de frutas, verduras, objetos e 

utensílios de preparo alimentar. 
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que existia entre os pais, ela e os irmãos, discutindo todos os assuntos e da maneira mais clara 

possível. Quando finalizou o ensino médio, sonhava em ser médica, mas as circunstâncias da 

vida a fazem vaguear por diversas funções e atividades até decidir voltar a ajudar o pai em seu 

“boxe” de hortifrúti.  

 Nesse ínterim, entre ajudar a família e a volta para ao lar dos pais (depois de um breve 

momento de experimentar morar só) é diagnosticada com um câncer, aos 38 anos. Tal 

acontecimento faz com que se dedique ao seu tratamento e a estar mais próxima da família. 

Mesmo possuindo uma união estável, passa anos morando na casa dos pais e só os deixa 

quando conquista a casa onde mora atualmente com o companheiro, que é motorista de 

caminhão e passa a maior parte do tempo viajando. Nunca teve segurança em ter filhos, 

segundo ela, por dois motivos: por opção e por conta do câncer que afetou a possibilidade de 

gerar descendentes. Apesar disso, ela afirma: "depois que me curei, nasci de novo". Há alguns 

anos, teve a felicidade de se aposentar, ganhando um salário mínimo mensal, fato que a faz 

feliz e satisfeita com a vida e com a condição que tem no momento.      

 

Trajetória Profissional (Formação) 

Estudou durante toda sua vida em escola pública e seus pais sempre foram presentes 

em sua trajetória estudantil, acompanhando de perto os estudos, as lições, as atividades e o 

desempenho escolar. Mesmo tendo frequentado pouco a escola, seus pais alimentavam o 

desejo de ver os filhos "completarem os estudos". Nísia se orgulha ao dizer que nunca foi 

reprovada nem desistiu. Porém seu grande sonho de estudar medicina e tornar-se uma pediatra 

esbarrava nas dificuldades do dia a dia. Fez um curso no Serviço Nacional da Indústria 

(SENAI) para recepcionista hospitalar e passou pouco tempo exercendo a profissão, 

alternando-a com outras funções e atividades. Como escolhera morar sozinha e por conta do 

desemprego que assolou, decidiu ajudar a família no estabelecimento de feirante que o pai 

ainda possuía. Mas o que pesou fundamentalmente para a falta de entusiasmo pela 

continuidade dos estudos foi a vida muito difícil que enfrentava, trabalhando como feirante. 

Isso realmente inviabilizou qualquer probabilidade de prosseguir os estudos e realizar o que 

tanto almejava: ser médica, conforme ela explica: 

 

A vida de feirante não é pra qualquer um, é uma vida de doido. Primeiro 

porque a pessoa acorda de madrugada e não tem hora pra chegar em casa. 

Vive pro trabalho e não tem o privilégio de folgar, porque o nosso sustento 

dependia da própria dedicação ao trabalho. 
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Trajetória Profissional (Dimensão do trabalho) 

Acordar muito cedo, sem hora para largar e estar apta para o trabalho no dia seguinte, 

essa era a rotina que viveu na maior parte da sua trajetória profissional90. Trabalhar como 

feirante, ajudando o pai era gratificante, mas ao mesmo tempo, muito cansativo, porque 

literalmente a pessoa precisa viver para o trabalho, em suas palavras. O fato de o 

estabelecimento ser deles, não garantia que podiam fazer seu horário reduzido ou dar-se ao 

luxo de não ir trabalhar em determinados dias da semana. Seu pai sempre encarou como uma 

tarefa religiosamente cumprida, nos dias e horários em que o centro de abastecimento ficava 

aberto e exigia o mesmo dos filhos que o ajudavam (Nísia era uma deles) no cumprimento das 

responsabilidades. Por isso, a rotina era considerada normal, especialmente para os filhos que 

cresceram acostumados a ver o pai acordar muito cedo e chegar tarde em casa. Raras foram as 

atividades que exerceu com carteira assinada e com todos os direitos garantidos, porque o 

desemprego a fez perder as esperanças e voltar a ajudar o pai no trabalho como feirante. 

Abandonou esta função quando descobriu a doença e, anos mais tarde, após a aposentadoria 

dos pais, o estabelecimento é vendido. 

Atualmente é aposentada e não pensa em exercer qualquer tipo de função remunerada 

ou mesmo trabalhar para complementar a renda, pois a doença a fez se dedicar mais à vida e 

às pessoas que estão ao seu redor, como gosta de frisar: "Já trabalhei demais nesta vida... 

Chegou a hora do descanso merecido!" 

 

Trajetória Política (Dimensão da Participação) 

Acredita que o interesse pela política veio na adolescência, influenciada por um primo 

exercia a liderança de uma ocupação próxima à casa dos pais, que viria a se tornar o bairro da 

Roda de Fogo, atualmente um dos maiores da Zona Oeste de Recife. Acompanhou o ímpeto 

do primo e toda sua dedicação àquelas famílias (algumas desconhecidas), estando à frente em 

reuniões com o governo estadual na gestão de Miguel Arraes. Nísia sempre se sensibilizou 

pelas causas populares e quando adulta, sempre se interessou pelas decisões políticas do país. 

Lembra a repercussão que o Fora Collor teve na época. Porém sua participação não era 

orgânica e sistematizada em um movimento de bairro, grupo escolar ou associação de 

moradores. Despertou, mais tarde, para a luta popular, quando surgiu a oportunidade de 

conquistar a casa que tanto almejava. Fica sabendo da ocupação através de parentes os quais 

lhe contam o que já havia acontecido e que as pessoas estavam fazendo o cadastro de reserva 

                                                           
90  Jessé Souza (2012) classifica os feirantes como a classe que incorpora a nova classe trabalhadora brasileira. 
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para quando surgisse alguma desistência ou incompatibilidade com as exigências que a 

Caixa91 impunha. Ela viu a possibilidade de entrar como uma das beneficiadas. 

 Após algumas reuniões, ela finalmente consegue ser cadastrada como uma das 

mutirantes. São momentos importantes em que ela se dedica com muita intensidade, 

assumindo como uma das coordenadoras do núcleo, sendo responsável pela coleta de 

assinaturas, convocação das famílias para as reuniões, organização de eventos, contato com as 

famílias ausentes nas atividades, entre outras funções. Após as entregas das casas, que fora 

construída em regime de mutirão, Nísia assume o condomínio na condição de síndica por dois 

anos e meio, afinal, as famílias já a conheciam e tinham um carinho muito especial por ela. 

Atualmente, ela se resume a colaborar tanto nas atividades que acontecem no condomínio 

como nas ações que, por ventura, o MLB deseja realizar no núcleo, apesar de haver ainda uma 

resistência grande em algumas famílias, por não concordarem com a dirigibilidade do 

movimento na época da construção das casas.    

 Para Nísia, o descontentamento de algumas famílias com o movimento, após a entrega 

das moradias, baseia-se principalmente no discurso, ou seja, as decisões são sempre verticais 

e quase não há um debate com a base. Ela presenciou, várias vezes, “tarefas prontas” que 

deveriam ser seguidas e obedecidas pelo restante do grupo. Há, ainda, para ela, uma distância 

entre o discurso e a prática do movimento: "A decisão precisa ser mais coletiva e menos 

burocrática". Segundo Nísia, é isso que tem afastado as pessoas, porque se executam todas as 

ações que o movimento coloca para as famílias a fim de conquistarem a casa e, quando essa 

conquista se concretiza, não há outras coisas a serem oferecidas como condição da 

mobilização. Apesar disso, tem um respeito muito grande por algumas pessoas que compõe o 

MLB e pelo trabalho que ele realiza junto às famílias, afinal, credita a conquista da moradia à 

luta organizada pelo movimento.    

 

Trajetória Habitacional (Dimensão da Moradia) 

A casa em que lembra ter morado desde criança foi a que fora repassada pelo governo 

do estado após um incêndio na antiga localidade onde morava, tempo em que era muito 

pequena. O fato é que seus pais a reformaram paulatinamente, comprando tijolos, areia, 

                                                           
91 Alguns programas habitacionais de caráter popular exigiam uma série de comprovações: seja de rentabilidade, 

de nome limpo na “praça”, ou mesmo de confirmações que a família teria o valor necessário para pagar a 

mensalidade após a entrega da moradia na época. Um desses casos foi o Programa Crédito Solidário, que 

inviabilizou a conquista da habitação por muitas famílias em função da exigência colocada pelo banco e o não 

reconhecimento das especificidades dos beneficiários (emprego informal, dívidas no comércio, etc.). Por conta 

das críticas tecidas pelos movimentos sem-teto na época, houve alterações e, em seguida, a substituição por um 

programa mais flexível, denominado Minha Casa Minha Vida Entidades. 
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cimento e os equipamentos da futura moradia, aos poucos. Ao final de vários ano, a casa foi 

edificada com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e uma área externa, na época, num bairro 

com mínimas condições de habitabilidade (sem energia elétrica, saneamento e infraestrutura).  

Essa concepção é respaldada pela experiência recente de realocação das famílias numa área 

completamente degradada e sem condições de viver.  

Aos poucos o bairro foi crescendo e recebendo minimamente a assistência do Estado, 

mais pelas reivindicações dos moradores do que pela sensibilização dos políticos e a 

necessidade que a área demonstrava. Mas pôde viver, enquanto esteve ao lado dos pais, numa 

casa confortável, apesar de pequena para a quantidade de filhos que os pais possuíam. Mesmo 

assim, não se queixa do período em que viveu lá. Hoje em dia, a casa é habitada por irmãos, 

junto com esposas e seu pai, visto que sua mãe faleceu há alguns anos. Nísia sempre teve 

vontade de possuir sua própria casa e foi isso que a fez juntar-se ao MLB para conquistar sua 

própria moradia. Agora mora numa casa de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e um 

pequeno quintal e tudo o que realizou na moradia foi pensado por ela. Faz isso para se sentir 

bem no local que tanto lutou para conquistar: "O grande sonho da minha vida não era ter um 

carro, não era nada... Era ter a minha própria casa".  

 

5.3 Grau de inserção das famílias analisadas e tratamento dos dados: transformações no 

mundo do trabalho, reestruturação do capitalismo e emergência dos mobilizadores 

precários 

 

 A reorganização do mundo do trabalho é fruto da reestruturação produtiva do 

capitalismo, impulsionada pela mundialização do capital e pela penetração nas mais diferentes 

e inusitadas localidades. O capitalismo redefine fronteiras geográficas, nacionalidades, 

culturas, civilizações, instrumentos administrativos e de gestão, legislações e sistemas de 

proteção aos trabalhadores. A análise de Marx e Engels (1996) no Manifesto Comunista 

continua extremamente atual:  

 

A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os 

instrumentos de produção e, portanto, as relações de produção, isto é, todo o 

conjunto das relações sociais. Esta mudança contínua da produção, esta 

transformação ininterrupta de todo o sistema social, esta agitação, esta 

perpétua insegurança distinguem a época burguesa das precedentes. Todas as 

relações sociais tradicionais e estabelecidas, com seu cortejo de noções e 

idéias antigas e veneráveis, dissolvem-se; e todas as que as substituem 

envelhecem antes mesmo de poder ossificar-se. Tudo o que está estratificado 
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e em vigor volatiliza-se, todo o sagrado é profanado, e os homens são 

finalmente obrigados a encarar a sua situação de vida, os seus 

relacionamentos mútuos com olhos sóbrios (MARX e ENGELS, 1996, p. 10 

e 11). 

 

 A derrocada do bloco soviético e a mundialização da economia, através do processo de 

globalização, alterou significativamente as relações de trabalho. A flexibilização dos meios de 

produção, a dinâmica de uma reprodução ampliada e o sistema financeirizado da economia 

global conduzem ao surgimento do abominável mundo do trabalho precário92 (ALVES, 

2007). Neste sentido, as condições postas pelo capitalismo na atualidade não transformam 

necessariamente o trabalhador, que vende a sua força de trabalho, em assalariado sui generis 

ou como fora historicamente classificado, com as características dos trabalhadores dos séculos 

XIX e XX, por exemplo. O capitalismo recria permanentemente seus mecanismos de 

exploração e extração da mais valia, ao passo que a luta dos contrários nunca foi tão intensa, 

ou seja, a luta entre os que detêm os meios de produção e os que não possuem e precisam 

vender sua força de trabalho93. 

 Os empregos estáveis, ditos formais, dão lugar a uma massa de trabalhadores 

denominados autônomos ou que trabalham por conta própria. Para alguns, esses são 

supostamente "livres" do mecanismo de exploração do novo mundo do trabalho, entretanto 

não deixam de ser elementos compositivos do modo de controle sociometabólico do capital 

(Ibid, 2007).  

 No plano hipotético, eles aparecem como donos do seu próprio negócio, 

empreendedores, pequenos empresários, que não possuem patrão nem precisam cumprir 

                                                           
92 O próprio autor estabelece diferenciações entre precarização e precariedade. Para ele, a precarização é um 

processo histórico-social de perda de vínculos sociais com a produção do capital. É um deslocamento no espaço-

tempo da condição de proletariedade. Ora, a superpopulação relativa em si, como categoria social, é expressão 

da precariedade do trabalho assalariado, sendo uma condição histórico-ontológica de instabilidade e insegurança 

de vida e de trabalho. Mesmo o trabalhador assalariado que flui por conta dos ciclos industriais, explicita sua 

condição viva (a precariedade é uma dimensão ontológica do trabalho assalariado). Entretanto, o incremento da 

produtividade do trabalho tende a impulsionar o movimento de precarização do trabalho assalariado, 

explicitando, portanto, novas determinações da condição de exploração viva (ALVES, 2007, p. 102 e 103). 

 
93 Ver as definições de Standing (2015) sobre o precariado: "exército de desempregados e um grupo separado de 

pessoas hostis socialmente desajustadas, vivendo à custa da escória da sociedade" (STANDING, 2015, p. 25). 

Outras características que o autor associa a esta classe é a insegurança de vínculo empregatício, a renda precária 

e vulnerável, a heterogeneidade na composição e a raiva diante da frustração da vida cotidiana. Para descrever o 

contexto eminentemente europeu, Standig sinaliza que o precariado vive sobre uma fronteira, isto é, exposto 

entre as ações reacionárias propagadas por políticos populistas (movimentos anti-imigração, por exemplo) e 

ações progressistas e democráticas (luta pelos direitos sociais e trabalhistas). 
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horários ou "bater o ponto diário", porém são estas mesmas pessoas, especialmente os aqui 

analisados, que mais trabalham e, consequentemente, estão sujeitas aos mecanismos de 

exploração. Muitas delas, inclusive, esforçam-se para assegurar uma condição de renda 

mensal razoável para sustentar o lar. São diaristas que mantêm uma agenda semanal de 

limpeza de casas alheias e se dividem, paralelamente, com as responsabilidades de cuidar da 

casa e dos filhos. São vendedoras de cosméticos que mesmo possuindo um emprego formal 

precisam oferecer os produtos entre os conhecidos do trabalho e do bairro, por exemplo.  

 São os chamados "faz tudo" que se propõem a lavar, pintar, capinar, consertar ou 

limpar em troca de valores bem abaixo do que é cobrado no mercado por empresas 

especializadas. São pequenos comerciantes que vendem seus produtos na casa onde residem 

ou mesmo nas ruas do bairro, obtendo, na maioria dos casos, a ajuda das esposas ou esposos, 

companheiras ou companheiros, ou ainda, de pessoas da própria família. São donas de casa 

que dividem suas atividades diárias com o cuidado de crianças de conhecidos que trabalham 

fora.  É uma massa de desempregados que perambula pela cidade em busca de ocupação. 

São camelôs ou trabalhadores que vendem novos serviços os quais Alves (2007) denominou 

de proletários-mascates. Enfim, são variados casos que poderiam ilustrar a precarização.  

 O trabalhador assalariado e formal não foge dessa precariedade. Afinal, mesmo sob 

um regime que lhe concede os direitos básicos e a inserção na legislação vigente, é 

perceptível que as condições do trabalho são demasiadamente extenuantes: longas jornadas e 

o estabelecimento de "bancos de horas" para a concessão de folgas; método de trabalho 

repetitivo que inviabiliza a criatividade e a produção do conhecimento; frágeis direitos 

trabalhistas e organizações sindicais pouco atuantes; uso de métodos corporativos de 

fiscalização e vigilância para a extração da mais valia absoluta, causando a deterioração física 

do trabalhador; aumento progressivo do deslocamento entre os locais de trabalho e a 

residência, diminuindo o tempo de descanso, lazer e estudo; introdução de novos métodos de 

produção em que o trabalho morto sob a forma de máquinas assume o papel do trabalho vivo, 

desencadeando ainda, a redução do valor dos bens individuais produzidos.  

 Dessa forma, para compreender a classe trabalhadora hoje em dia, é fundamental 

analisar a dimensão do trabalho de forma ampliada, isto é, flexível, fragmentada, complexa, 

difusa, fluida e fugaz num processo permanente de redução do emprego regular em favor do 

trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado (HARVEY, 2007). 

 Neste contexto, é possível colocar em evidência a permanência da contradição capital-

trabalho, pois o fetichismo da mercadoria tem a capacidade de transformar a relação social 

entre seres humanos em uma relação entre coisas ou simplesmente a ocultação do trabalho 
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social intrínseco94. Para Alves (2007) essa característica, no imaginário social, faz com que a 

categoria trabalho perca sua centralidade sociológica, pois o sujeito não é visto como produtor 

ou trabalhador assalariado, mas meramente como consumidor de mercadorias. Porém a práxis 

transformadora que é exercida pelo trabalho, funda a sociabilidade e a consciência do ser 

humano, porque mesmo o trabalho vivo sendo substituído pelo trabalho morto, isso não 

cancela a necessidade do trabalho. Portanto, a centralidade do trabalho 95 continua 

efetivamente claro, obviamente de uma maneira completamente diferente quando se compara 

a épocas anteriores, uma vez que a ampliação dos serviços e do trabalho informal, em 

detrimento ao trabalho formal, expressa e valida a análise centrada na totalidade da vida social 

sob a perspectiva histórica e dialética (ARAÚJO, 2009).  

        Contudo as condições atuais promovidas pelo capitalismo subvertem esta ordem, 

pois o sujeito social não é visto como produtor social ou trabalhador, mas como consumidor 

de mercadorias, em virtude da base do sistema capitalista ser a obtenção de lucro, pois as 

mercadorias serão produzidas não para satisfazerem as necessidades da população, mas para a 

obtenção de lucros permanentemente. Assim, o ser humano não será visto a partir de suas 

habilidades cognitivas e de suas especificações, porém, simplesmente, como coisas. A partir 

disso, tem-se a ideia do desenvolvimento da coisificação das relações sociais, atribuídas ao 

processo de produção (RUBIN, 1980). O acesso ao crédito por parte de muitas famílias 

analisadas, a melhoria relativa de renda nos últimos anos e as políticas de transferência de 

renda estimularam a inserção de milhões de pessoas no sistema financeiro nacional. Tal fato 

ocorreu, principalmente, quando se adotou a política de bancarização da população de baixa 

renda. Atrelam-se a isso, as condições econômicas favoráveis em épocas anteriores e a 

necessidade, por parte do governo, especialmente durante o segundo mandato do então 

presidente Lula, de conter a forte crise internacional em 2008 que, ameaçava atingir o país 

                                                           
94 Com o refluxo das lutas operárias do final do século XX para os dias atuais, Machado (2009) discute o 

protagonismo das lutas anti-sistêmicas latino-americanas ocupadas por movimentos populares ligados às 

demandas "emergenciais" (emprego, reforma agrária, reforma urbana, etc.). Uma complexa formação do 

proletariado em classe que organiza resistências à dominação neoliberal, incorporando nesses movimentos o que 

o autor definiu de "subproletário" e "semiproletário". O primeiro grupo (urbanos) seria os assalariados de baixa 

renda ("peões" da construção civil, bóias-frias, etc.), autônomos de baixa renda (engraxates, vendedores de rua, 

encanadores, etc.) e não-remunerados (indivíduos que trabalham para os produtores simples de mercadoria), 

sendo ainda caracterizado pela falta de organização política e sindical, além da inserção mais ou menos regular 

no mercado e nível salarial. Já os "semiproletários" rurais integram o campesinato pobre, isto é, uma ampla força 

de trabalho a serviço do capital em seu processo de expansão. 

 
95 Sobre os argumentos do fim da centralidade do trabalho por alguns autores, especialmente do alemão Claus 

Offe, ver o artigo: O fim da centralidade do trabalho? De André Guimarães Augusto (1998). Vide referências.  
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com grande intensidade. A solução encontrada foi o estímulo ao consumo96, materializado em 

diversos setores e o lançamento de programas com a finalidade de alavancar a produção, 

como o setor da construção civil, através da adoção de uma série de concessões e flexibilidade 

ao sistema financeiro (redução de tarifas e impostos ao setor) e às empresas que operam o 

ramo da construção97: 

 

Por um lado, há certa satisfação com a formação de um mercado consumidor 

de massas, em especial de bens duráveis. No entanto os salários continuam 

baixos, as condições de trabalho muito duras e o endividamento das famílias 

trablhadoras crescendo (BRAGA, 2015, p. 204). 

  

 É nesta conjuntura que está a grande contradição, quando se tenta definir a classe ao 

aspecto (único) da renda, especialmente num enquadramento econômico propício ao aumento 

de rendimento e ao estímulo ao consumo, como foi verificado no Brasil em anos anteriores, 

entretanto, este mecanismo de análise termina por camuflar várias dimensões do princípio que 

garante a cidadania: 

 

O consumidor e mesmo o eleitor (não-cidadão) alimenta-se de parcialidades, 

contenta-se com respostas setoriais, alcança satisfações limitadas, não tem 

direito ao debate sobre os objetivos de suas ações públicas e privadas 

(SANTOS, 2012, p. 57).    

   

 

 As famílias analisadas inserem-se num contexto de consumo e acesso ao crédito, 

motivada pela flexibilização do setor financeiro nacional, mas isso não garante a 

concreticidade de acesso à cidadania plena, como descrito anteriormente: 

Nem toda melhoria das condições de vida é acessível com melhores salários 

ou com melhor distribuição de renda. Boas condições de vida dependem, 

frequentemente, de políticas públicas urbanas – transporte, moradia, 

saneamento, educação, saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo, 

segurança. Ou seja, a cidade não fornece apenas o lugar, o suporte ou o chão 

para essa reprodução social. Suas características e até mesmo a forma como 

se realizam fazem a diferença (MARICATO, 2013, p. 33). 

 

 A perspectiva do acesso a bens duráveis, semi-duráveis e não duráveis não os dão, 

paralelamente, a perspectiva de ingressar em boas escolas, um sistema de saúde de qualidade, 

                                                           
96  Todo o dinheiro que entrou na base da pirâmide salarial na última década foi convertido em consumo popular 

, ao passo que este aumento provocou o barateamento das mercadorias, através da mundialização capitalista. Um 

novo padrão de consumo emergiu no país: pós-fordista, através do crescente endividamento das famílias 

trabalhadoras com as incontáveis prestações do comércio varejista (BRAGA, 2015). 

 
97  Sobre benefícios e concessões ver item 3.3: Aspectos norteadores do caráter da “habitação popular” a partir 

do PMCMV. 
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um transporte público efetivamente eficiente, uma casa com condições necessárias de 

habitabilidade, um bairro onde exista área de lazer, posto de saúde e escolas próximas, 

serviços de saneamento básico e com condições, evitando, assim, a proliferação de doenças e 

epidemias. Desta forma, o acesso ao crédito e a valorização do salário mínimo no país, 

desencadearam, entre outros fatores, o crescimento da economia e uma conjuntura mais 

favorável, sobretudo às classes baixas. Todavia, diante da crise econômica que assolou o país 

em 2015, a população mais atingida foi a classe popular ou mais baixa98, ao contrário das 

famílias com renda acima de 10 salários que viu o consumo crescer99.      

 Este contexto reflete, portanto, que as classes e as lutas travadas entre elas continuam 

presentes e muito mais intensas diante da reorganização e do controle sócio-metabólico do 

capital, que ampliou e complexificou as relações de trabalho e da mercadoria. As lutas, 

resultam também da precarização do trabalho vivo que, por sinal, é materializada e 

exemplificada através de homens e mulheres que vêm suas condições humanas mais básicas 

diariamente comprometidas. Mais do que enaltecer o "fim" da luta de classes, como fizeram 

alguns estudiosos em épocas recentes, é preciso caracterizar as condições e as contradições do 

capital e do trabalho no século XXI: 

 

A luta de classe, que dizem estar suprimida, tornou-se, ao contrário, 

intensamente exaustiva, assumindo uma dimensão abstrata e recorrente 

(ALVES, 2007, p. 134).             
  

 A condição de classe reflete as contradições do capital contemporâneo, desassociando 

unicamente aos trabalhadores do "chão das fábricas", como historicamente era definida, por 

outro lado, não reflete apenas pela dimensão de renda, como alguns estudiosos querem 

frequentemente associar. Maricato (2015) parece conclamar inclusive, para que as forças de 

esquerda reconheçam a luta de classes no espaço urbano: 

 

Então eu me pergunto porque as forças de esquerda não enxergam que há 

luta de classes na cidade. O problema não se resolve com a distribuição 

de renda ou do salário. Porque mais salário não compra o transporte 

                                                           
98    Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 141 municípios brasileiros com 

2.002 entrevistados no segundo semestre de 2015, constatou-se que 57% deles alteraram hábitos de consumo, e, 

entre os que possuíam renda familiar de até 1 salário mínimo a preocupação com o desemprego atinge 67%, ao 

mesmo tempo, este grupo é o que mais recorre a um trabalho extra para complementar a renda familiar (FSP, 

2015). 

 
99 Vide link: <http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2015/07/noticias/dinheiro/3904556-crise-que-crise--

consumo-da-classe-ab-segue-firme-e-forte.html> 
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coletivo; não compra uma boa localização na cidade, porque isso fica 

mais caro. Aumento salarial é absorvido pelo custo da cidade e isso só se 

resolve com políticas públicas. Reconheço que houve distribuição de 

renda para comprar carros, motos, eletrodomésticos, uma televisão 

melhor... não condeno isso, pois uma máquina de lavar roupa, uma 

geladeira é importante... mas ninguém vive só dentro de casa: vive na 

cidade (MARICATO, 2015, p. 108). 

  

Portanto, além dos atributos levantados anteriormente que definem esta nova classe 

trabalhadora (quando este esse mesmo estrato social está inserido numa ordem 

sociometabólica do capital), tem-se a necessidade de levar em conta alguns aspectos 

considerados fundamentais. Entre eles estão os levantados por Gurvitch100 (1981) como o 

papel desempenhado no antagonismo da luta política pelo poder; a posição desempenhada na 

produção, circulação e acumulação das riquezas; a tomada de consciência, isto é, a dimensão 

subjetiva dos trabalhadores e, a forma de socialização que singulariza a classe, que Souza 

(2012) descreveu da seguinte forma: 

 

Não compreendemos a nova classe trabalhadora apenas pelas posições 

individuais na divisão social do trabalho, embora haja homologia nessas 

posições como precondição para se falar em classes. É preciso levar em 

conta a forma de socialização que singulariza a classe, na medida em que 

corresponde a uma estratégia coletivamente montada cujo sentido prático é 

precisamente o de reproduzir a própria classe, o seu próprio “mundo de 

vida”. Na nossa visão sociológica, a determinação do comportamento 

individual por uma lógica de classes significa que a classe é capaz de 

produzir o tipo de prática cujo encadeamento recursivo tende justamente a 

reafirmar os seus próprios horizontes, reproduzindo as fronteiras com as 

demais classes (Ibidem,  2012, p.326 e 327). 

 

 Nesse sentido, os mecanismos de sociabilidade também são elementos importantes 

para caracterizar a nova classe trabalhadora. Se o desenvolvimento intensivo e extensivo do 

capitalismo rompeu a dimensão fronteiriça, causando a fragmentação da condição de classes 

no século XXI, as condições postas também exigem novas ferramentas de organização e 

mobilização. 

                                                           
100 Concordamos com Gurvitch (1981) acerca de alguns critérios fundamentais que distinguem as classes dos 

outros grupamentos particulares:1. As classes sociais são agrupamentos de fato (ricos em conteúdos e fortemente 

constituídos); 2. As classes exprimem uma unidade coletiva suprafuncional (englobam grupamentos 

unifuncionais e multifuncionais); 3. As classes possuem uma incompatibilidade radical entre elas; 4. As classes 

possuem uma resistência à penetração da sociedade global (ou ordem capitalista dominante), porém, dois itens 

que complementam tais critérios colocados pelo autor não se adequam ao caráter da nossa pesquisa, ou seja, As 

classes sociais são agrupamentos à distância (não pertencem a grupamentos "íntimos" reunidos permanentemente 

ou periodicamente) e são grupamentos que permanecem sempre inorganizados (se exprimem através de uma 

organização), por levar em consideração a importância do papel do movimento e os mecanismos organizativos 

que incluem uma participação efetiva. 
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 A implementação do modelo neoliberal de desenvolvimento no Brasil, a 

mundialização e financeirização do capital e a precarização de uma massa de trabalhadores 

cada dia mais crescente (diante de uma conjuntura de retração econômica), faz com que estes 

injustiçados, que reivindicam condições básicas de sobrevivência, clamando por moradia 

digna, questionando o modelo de desenvolvimento econômico, exigindo a democratização e o 

acesso à cidade, são portanto, capazes de construir territórios contra-hegemônicos, onde se 

coloca em xeque a legislação vigente e o enfraquecimento dos direitos historicamente 

garantidos pela classe trabalhadora. Agindo assim, politizam a dimensão da problemática 

rural-urbana, exigindo serem reconhecidos como seres humanos e que têm direitos rompidos 

como a garantia ao trabalho, ao lazer, à escolaridade, à alimentação e que, estejam 

diretamente envolvidos pela precarização do emprego e pelo aprofundamento da contradição 

capital-trabalho, num período de flexibilização das relações e mecanismos produtivos, 

denominamos estes seres de Mobilizadores Precários101. 

 São como os dados demonstram: donas de casa; diaristas; desempregados; 

trabalhadores informais; vendedores ambulantes; trabalhadores formais que são atingidos pela 

espoliação crescente dos mecanismos produtivos, dividindo este vínculo com a venda de 

diferentes produtos (cosméticos, roupas, bijuterias, comidas, bebidas, etc.); pequenos 

comerciantes que utilizam a residência onde vivem para a venda de produtos alimentícios 

(secos e molhados) ou que utilizam seus próprios bairros e/ou adjacências para a venda desses 

itens, sobretudo nos fins de semana. Pessoas apresentando uma escolaridade reduzida ou 

mediana, mas que estão subqualificadas e, por isso se integram às políticas de transferência de 

renda para a complementação do orçamento familiar, constituindo uma massa de 

trabalhadores no contexto atual.  

 Ao mesmo tempo, a dimensão simbólica das famílias expressa a organicidade em 

torno de um movimento social sem-teto, neste caso o MLB, em que a luta pela moradia e por 

condições melhores de vida condicionam o espírito de solidariedade entre os membros. Os 

discursos evidenciam a importância da mobilização e da participação na conquista da 

moradia, as contradições sociais a que estão submetidos e a história de vida e de superação 

que os solidarizam. Logo, esses são os aspectos mais relevantes desta nova classe 

                                                           
101 Congregamos, neste estudo, os Mobilizadores Precários num grau de precarização e exploração do 

capitalismo monopolista atual, não nos detivemos, portanto, ao grau ideológico, de participação e mobilização 

das famílias junto ao movimento, todavia, reconhecemos os variados níveis de consciência dos personagens que 

compõem os núcleos: dirigentes do MLB, famílias integrantes do movimento, famílias que cumprem a 

"obrigação" e a formalidade das reuniões semanais, para a conquista da casa, etc. Esta diversidade de enxergar o 

papel do MLB ou mesmo desprestigiar o protagonismo do movimento trouxe vários conflitos, desde 

divergências de atuação a possibilidade de perda de comando em alguns núcleos.   
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trabalhadora urbana que aqui analisamos, a qual se aglutina em torno do MLB, nos 

credenciando a denominar tais trabalhadores de Mobilizadores Precários.  Mobilizadores, 

essencialmente, pelo contexto social em que estão inseridos, engajados na luta em torno de 

um objetivo comum, utilizando um grau de organicidade importante em que reuniões, 

assembleias, mutirões, debates, atos e mobilizações são instâncias de combatividade e 

criticidade ao modelo de desenvolvimento urbano imposto. Precários, pela contradição do 

capital na atualidade e pelas novas formas de extração da mais-valia na dimensão do trabalho, 

tornando-os pessoas que podem agir e pensar diferente a partir de um contexto  específico.   

 Neste ponto que discute a construção de espaços efetivamente diferentes, Santos 

(2005) evidenciou a importância da construção de espaços banais, de solidariedade mútua 

entre pessoas, entre lugares em contraposição aos espaços em redes ou aos espaços de alguns, 

ou seja, espaços construtores de territórios, lugares de emoção, onde é possível a busca de 

outras finalidades para a vida. Os lugares, neste sentido, condicionam a produção de 

elementos comuns de socialização, decisões horizontais, experiência, solidariedade e 

pertencimento coletivo, atuando na consciência de classe. Algo efetivamente diferente em 

relação à produção do espaço.  

 De acordo com o autor (op cit. p. 257), o acontecer simultâneo que cria novas 

solidariedades, em razão da própria técnica desenvolvida, aparece de três formas no território 

atual: através de um acontecer homólogo, de um acontecer complementar e de um acontecer 

hierárquico. Nos aconteceres homólogos e complementar, o território atual é marcado por um 

cotidiano compartilhado mediante regras que são formuladas ou reformuladas localmente, ao 

passo que no acontecer hierárquico, constrói-se, ao contrário, um cotidiano imposto de fora, 

comandado por uma informação privilegiada, uma informação que é segredo e é poder ligada 

à verticalidade. Isso promove um conflito dual entre espaço local, o vivido por todos, e o 

espaço global, produzido em lugares distantes e direcionados à sociedade com um grau 

ideológico e um processo racionalizador  (Ibidem, p. 259).   

 Para isso, o autor propõe retomar a noção de espaço banal, o espaço de todos, 

caracterizado pelo trabalho de todos, através das horizontalidades, na busca de caminhos 

diferentes da globalização perversa. Contrapondo-se, assim, à noção de redes, que seriam as 

verticalidades ou ações externas, uma vez que a arena de oposição entre o mercado e a 

sociedade civil é o território, em suas diversas escalas. Para melhor interpretá-lo, é necessário 

um embate teórico entre as rugosidades, as periodizações, as técnicas, o território, a emoção e 

o trabalho, objetivando o entendimento da sociedade, do espaço e das razões que formam e 

mantêm um território (SANTOS, 2002).  
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 A escala do não cotidiano (a dos grandes interesses e da especulação imobiliária-

rentista), que é a do reino do pragmatismo e do obediente, pode ser combatida pela escala e 

ações do cotidiano. Esta última se expressa no lugar e materializa-se na solidariedade: 

[...] o cotidiano é o lugar da co-presença, da vizinhança, da coexistência, 

da cooperação próxima, da intimidade, da intersubjetividade, é ali onde 

há uma cota de espontaneidade, e, desse modo, de surpresa. É ali onde a 

emoção tem lugar e, por conseguinte, é ali somente onde pode se pensar o 

novo, já que o novo não se pensa fora da emoção (SANTOS, 1996, p.04). 

   Desta forma, os Mobilizadores Precários constroem territórios baseados nas ações e 

práticas horizontais, representando uma produção espacial diferente, na qual a cooperação 

entre os indivíduos constitui uma tentativa de combate às práticas e ações verticais, 

caracterizadas pelos fluxos e ordens pragmáticas vindas de fora. Logo, o cotidiano é 

banalizado pelas técnicas de um mundo cada dia mais globalizado e, ao mesmo tempo, de 

forma paralela, pelas resistências, contestações ao modelo pragmático, atribuindo novos 

significados ao espaço banal (Quadro 03).  

QUADRO 03: ELEMENTOS NORTEADORES E ASPECTOS SUBJETIVOS DOS 

MOBILIZADORES PRECÁRIOS  
 

 Fonte: o autor (2016). 
  

 

ELEMENTOS NORTEADORES 

 

ASPECTOS SUBJETIVOS (IDEIAS, 

SENTIMENTOS, EMOÇÃO, ETC.) 

 

Visão de mundo dos Mobilizadores 

Precários 

 

Construção a partir das bases materiais e das relações 

sociais onde os sujeitos estão inseridos. 

 

 

Elementos congregadores dos 

Mobilizadores Precários 

 

Pertencimento social coletivo a partir da condição 

socioeconômica e dos fatores que negam direitos 

fundamentais no cotidiano e na habitabilidade 

humana. 

 

 

Princípios dos núcleos de ocupação 

(territórios) 

 

Território de representação e embates políticos, de 

construção de estilos de vida solidária, de decisões 

horizontais e de lutas contra-hegemônicas. 

 

 

Superestruturas de sentimentos gerados 

nos Mobilizadores Precários 

 

Ideias e crenças baseando-se na cooperação, 

produção de um sentido de vida e consciência  de 

mudança sociopolítica em rede (micro e 

macroescalar) 
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 Nessa perspectiva, Santos (2008) reconhece a possibilidade concreta da atuação dos 

movimentos por moradia, alterando prioridades nas políticas habitacionais. Lembra, ainda, 

que a organização espacial sempre será fruto da correlação de forças e do nível de 

organização dos próprios movimentos. 

 Lefebvre (2000) também já havia considerado essas ações na possibilidade de 

construção de outro tipo de território, baseado num aspecto muito mais simbólico, com 

marcas do “vivido”, valor de uso no espaço, em contraposição ao da dominação, caracterizado 

pela propriedade, valor de troca.  

 Em estudo recente, Gonçalves (2006) estabeleceu o papel da Geografia no debate dos 

fundamentos metodológicos, nos estudos de conflitos e dos movimentos sociais na América 

Latina. O autor considerou que toda sociedade ao constituir-se, constrói seu espaço, 

conformando seu território, no momento em que se tecem as relações sociais e de poder, 

sendo fundamental considerar a tríade: Território, Territorialidade e Territorialização (sic). 

 Para o autor, a América Latina é palco da construção de outras territorialidades que 

não são as do Estado-Nação, as quais congregam setores/grupos/classes em direção ao novo 

padrão de poder mundial. O capitalismo monopolista, em meio a tais mudanças, suscitou 

setores que ficaram à margem da formação dos Estados: indígenas, sem-terra, quilombolas, 

etc. Por isso, o autor enfatiza a importância de discutir os movimentos sociais no contexto 

teórico, reconhecendo o papel que eles assumem na construção de uma nova ordem, com 

novas proposições e relações. 

 Portanto, a construção de territórios de solidariedade, cooperação e politização, a partir 

das ações dos movimentos sociais, como os sem-teto, reflete o papel de contestação e de 

construção possível de outra realidade, através das resistências multiescalares, mesmo 

mostrando um grau de complexidade no diálogo/ação direta/independência dos movimentos 

junto ao Estado. Essas mobilizações ferem o poder vigente, baseado no dinheiro, no fluxo 

especulativo, deixando em segundo plano os interesses dos cidadãos. Logo, a contribuição 

perpassa a visibilidade pública, interferindo, de certa forma, na consolidação de políticas de 

cunho popular, de interesses coletivos e na promoção da justiça social.  

 Por isso, pode-se pensar o espaço urbano constituído por ações de todas as ordens, 

cujos objetivos são diversos, e que, ao mesmo tempo, desencadeiam múltiplas solidariedades. 

Assim, Santos (2008) afirma que as cidades apresentam: 

 

[...] vetores de todas as ordens, buscando finalidades diversas, às vezes 

externas, mas entrelaçadas em espaço comum. Por isso a cidade grande é 
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um enorme espaço banal, o mais significativo dos lugares. Todos os 

capitais, todos os trabalhos, todas as técnicas e formas de organização 

podem aí se instalar, conviver, prosperar. Nos tempos de hoje, a cidade 

grande é o espaço onde os fracos podem subsistir (SANTOS, p. 322, 

2008). 

 Dessa forma, forma, muitas ocupações dos sem-teto em terrenos subutilizados ou em 

prédios abandonados dos centros das grandes cidades brasileiras constituem territórios de 

lutas e reivindicações, apresentando-se como excelentes representantes de espaços de 

solidariedade, identidade e resistência ao poder vigente. A “falta” de moradias, resultado do 

modelo de desenvolvimento excludente imposto no país, requer mobilizações dos grupos 

sociais “excluídos” em busca de suas conquistas.  

 Então, mais do que compreender essa precarização vigente, os movimentos sociais, 

particularmente os de caráter urbano, precisam criar novas modalidades de organização e 

mobilização, não utilizando as instâncias que foram criadas pelas políticas recentes apenas 

para o diálogo, mas para a construção de propostas efetivamente transformadoras e que 

garantam as condições essenciais para a habitabilidade e cidadania das famílias. Se o espaço 

urbano expressa as transformações sociometabólicas do capital, as contradições inerentes ao 

sistema resultam em constantes conflitos entre os despossuídos, os desfavorecidos, os 

precários e as classes que detêm o capital político, rentista-fundiário e imobiliário na cidade. 

Esses sujeitos denominados de Mobilizadores Precários ascendem em grupos ou movimentos 

que mantêm uma certa organicidade e compartilham de anseios comuns, fundamentalmente 

na democratização e na conquista de espaços socialmente justos.  

 Para balizar o debate em torno da práxis dos movimentos, analisamos no capítulo 

seguinte, o MLB e seu caráter organizativo, bem como seus métodos de diálogo com as 

instâncias governamentais nos núcleos de atuação nas cidades de Recife e Jaboatão dos 

Guararapes, dando subsídios para uma reflexão sobre suas estratégias e suas efetivas 

conquistas. 
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6 O CARÁTER DE MOBILIZAÇÃO DO MLB NA CONQUISTA DA MORADIA E 

DA HABITABILIDADE NECESSÁRIA PARA AS FAMÍLIAS  

 

 O presente capítulo avalia especificamente os fundamentos estratégicos, políticos e 

organizativos do MLB, junto aos respectivos núcleos analisados e na articulação com o 

Estado. Trata-se, portanto, de caracterizar as ações desenvolvidas pelo movimento com as 

famílias e a repercussão no território. Estabelecendo ao final do tópico, caracterizações e 

proposições críticas aos mecanismos de atuação política e de transformação social do 

movimento sem-teto. 

 

6.1 Organização, estratégias e ação direta do MLB: ação de transformação ou de 

intermediação com o Estado?O caso dos núcleos na RMR102  

 

 O surgimento do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB)103 resulta 

das divergências no direcionamento da ocupação da Vila Corumbiara, Região de Barreiro, em 

Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Inicialmente, essa ocupação foi realizada 

conjuntamente com outros movimentos no ano de 1996104, entretanto ela só se consolidou 

como ponto de partida para a fundação do MLB, anos mais tarde. 

 Esse movimento nasceu efetivamente em Pernambuco em 1999. Anos depois, ele 

impulsiona a primeira ocupação organizada e direcionada pelo MLB no estado, sendo 

                                                           
102  A história e as estratégias políticas do movimento foram apresentadas originalmente na dissertação de 

mestrado do referido autor, intitulada: O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e a política de 

autogestão: análise de uma experiência no bairro da Iputinga, Recife-Pe, no ano de 2012 (ver referências). Nesta 

tese o item sofreu acréscimo de informações, atualização de dados, documentos e, expansão no concerne às áreas 

de estudo.   

103 O MLB é ligado ao Partido Comunista Revolucionário (PCR). É um partido ainda não legalizado que foi 

fundado em 1966, por um grupo de militantes egressos do PCdoB que divergiam dos rumos que o partido 

trilhava. Seus princípios ideológicos baseiam-se no marxismo-leninismo tendo forte atuação nos meios sindicais 

e estudantis em todo o país. Inicialmente, realizou trabalhos na área rural e urbana, especialmente, no Nordeste 

do Brasil, mas com o início da repressão violenta do golpe militar, o partido opta por aderir à luta armada, tendo 

vários militantes presos, torturados e alguns mortos. Porém, as atividades partidárias continuam, especialmente, 

no movimento estudantil, na luta pela derrubada do regime. Em 1981, o PCR decide pela fusão com o 

Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) na tentativa de ampliar o foco de atuação nacionalmente, esta 

fusão vai até fevereiro de 1995, quando há o rompimento e a refundação do PCR. Hoje, a atuação do partido 

divide-se entre movimento de bairro, sindical e estudantil, dirigindo diversas entidades representativas no país, 

além de estar construindo um partido legal, a Unidade Popular pelo Socialismo (UP). 

 
104  Alguns integrantes que atuaram na ocupação da Vila Corumbiara desencadearam a formação de um grupo 

que consolidou e incentivou a fundação do MLB no ano de 1999, ao lado de outras lideranças que atuavam em 

vários estados do país. Os aspectos ideológicos que norteiam o movimento na atualidade são: a luta pela reforma 

urbana e a luta pelo socialismo, portanto, elementos essenciais à construção de territorialidades diferentes. 
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denominada de Mércia de Albuquerque 105 e acontece no município de Jaboatão dos 

Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), em meados de 2002. 

 Para que as ações do MLB se consolidassem do ponto de vista prático, o movimento 

concentra-se em áreas pobres das cidades brasileiras, organizando a população em torno da 

conquista da moradia e dos direitos sociais a ela vinculados, tendo como orientação de 

primeira ordem a luta pela reforma urbana e pelo socialismo. Assim sintetiza a apresentação 

do movimento no site oficial: 

 

MLB, essa luta é pra valer! 

O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) é um movimento 

social nacional que luta pela reforma urbana e pelo direito humano de morar 

dignamente. Somos um movimento formado por milhares de famílias sem-

teto de todo o país vítimas da ação predatória da especulação fundiária e 

imobiliária. Acreditamos que a reforma urbana é um meio, um instrumento; 

ela faz parte da luta maior da classe trabalhadora para construir uma 

sociedade diferente, com igualdade, dignidade e direitos para todos: a 

sociedade socialista. Para o MLB, a luta pela moradia é o motor principal da 

luta pela reforma urbana, pois através dela conseguimos mobilizar milhares 

de pessoas, pressionar os governos e chamar a atenção para os problemas 

enfrentados pelo povo pobre nas grandes cidades. Nesse sentido, tem 

importância fundamental a organização e realização das ocupações. A 

ocupação educa o povo para a necessidade de lutar organizado e desenvolve 

o espírito de trabalho coletivo. Ocupar é um ato de rebeldia, de confronto 

com a ordem estabelecida, de questionamento à sagrada propriedade privada 

capitalista. Logo, enquanto morar dignamente for um privilégio, ocupar é um 

dever! (MLB, 2016, s/p). 

 

 O MLB atua e impulsiona sua luta em defesa da Reforma Urbana (Figura 04) através 

das ocupações de prédios, terrenos abandonados e/ou subutilizados o que acontece na 

tentativa de exigir dos órgãos públicos a construção de moradias populares e de rompimento 

com a especulação imobiliária. Para isso, o movimento desenvolve suas ações em 13 estados 

do Brasil, quais sejam: Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pará, Paraná, Piauí e Rio Grande do Sul, tendo como 

foco as principais cidades desses estados. 

       

 

 

 

 

 

                                                           
105  O nome desta ocupação homenageia a advogada Mércia de Albuquerque Ferreira. Defensora dos direitos 

humanos e da justiça social, advogou para aproximadamente 500 presos e torturados políticos no nordeste, 

durante o regime militar. Faleceu em 29 de janeiro de 2003. 
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FIGURA 04: CARAVANA NACIONAL DO MLB EM BRASÍLIA (DF) 

 

 
            FONTE: Acervo fotográfico do MLB (2016). 

 

 Em abril de 2014, o movimento lançou um documento denominado "Morar 

dignamente é um direito humano! As propostas do MLB para a reforma urbana". 

Inicialmente, o documento refaz historicamente o processo de urbanização brasileira, 

descrevendo o caráter excludente e concentrador no que se refere à terra urbana. Em seguida, 

traça o perfil das lutas no país pela reforma urbana, iniciada na década de 1960, chegando até 

as mobilizações em torno da constituinte em 1988, após um longo período de regime militar. 

Retrata ainda, as conquistas referentes às políticas urbanas com a vitória do Partido dos 

trabalhadores (PT) em 2002 e os principais empecilhos que ainda permanecem para uma 

efetiva e profunda reforma urbana. 

  Para balizar este debate, o MLB propõe 10 objetivos em torno da reforma urbana para 

a respectiva transformação das cidades brasileiras. São eles: 

 

1. Garantir condições dignas de vida para toda a população trabalhadora: 

direito à moradia, emprego, alimentação, saúde, saneamento, educação, 

transporte, cultura e lazer. 2. Democratizar a propriedade da terra, pondo fim 

às grandes propriedades ociosas e desapropriando as áreas privadas que 

sejam de interesse social. 3. Garantir a função social da propriedade, 

priorizando o interesse coletivo de toda a população. 4. Destinar imóveis 

vazios para fins de moradia popular. 5. Implementar tarifas sociais para os 

serviços públicos essenciais, garantindo acesso universal ao abastecimento 

d'água, coleta de esgoto e energia elétrica. 6. Investir em obras de 

infraestrutura urbana que visem a maior integração da cidade, acabando com 
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a divisão entre a cidade dos ricos e a cidade dos pobres. 7. Priorizar o 

transporte coletivo público e a melhoria das condições de mobilidade urbana 

da população. 8. Garantir a gestão democrática e o controle social da cidade 

como formas de planejar, produzir e governar coletivamente o espaço 

urbano. 9. Incentivar e apoiar práticas de autogestão e produção social da 

cidade. 10. Preservar e recuperar o patrimônio histórico, artístico, cultural e 

ambiental (MLB, 2014, s/p). 

 

 As diretrizes e os fundamentos políticos são referendados principalmente através dos 

congressos. A cada três anos é realizado o Congresso do MLB106 no qual encaminham-se os 

debates com as propostas políticas do movimento para os próximos anos de mobilização, 

envolvendo, as discussões em torno da reforma urbana, a conjuntura política no país, a 

democratização do espaço urbano, a luta pelo socialismo, as novas reorientações do 

movimento e a necessidade de encampar as lutas sociais. Kléber Santos107, liderança do MLB 

em Pernambuco, sintetiza da seguinte forma as principais bandeiras defendidas pelo 

Movimento: 

 

O principal mote de reivindicação do MLB é a moradia digna, a 

questão da reforma urbana e infra-estrutura também, esgoto... E assim, 

há outras bandeiras que a gente defende: o transporte de qualidade, a 

saúde, educação, enfim... Mas o foco principal é a questão da moradia 

e da reforma urbana (Kléber Santos, MLB). 

 

 As discussões que compõem a Tese108 do MLB na esfera nacional são apresentadas 

inicialmente nos congressos municipais, onde todos os itens são debatidos, há a seleção de 

propostas e, por fim, escolhida a nova coordenação. Nesse encontro ainda são eleitos os 

delegados que irão integrar o congresso estadual. Os congressos estaduais, que acontecem em 

                                                           
106 De acordo com as lideranças, os congressos (estaduais e nacionais) podem ser antecipados ou protelados, 

dependendo das condições que o movimento vivencia num determinado momento, que vão desde as situações 

financeiras e de infraestrutura para a acomodação dos delegados e convidados, por exemplo, até as condições 

conjunturais políticas, que, por ventura, podem acontecer em determinados estados como reintegrações de posse 

ou ocupações as quais merecem atenção especial e envolvimento em ações importantes por parte do MLB.    

 
107   Entrevista concedida em maio de 2016. 

 
108  A tese do MLB é o documento oficial do movimento que constam as diretrizes e análises políticas, onde cada 

coordenação estadual fica incumbida de dar sua contribuição. Depois de construído, este documento é utilizado 

para a eleição dos delegados, onde estes mesmos terão direito ao voto nos congressos estaduais, sendo assim, 

cada município tem sua cota de delegados nestes congressos. Municípios que não têm um trabalho consolidado, 

as eleições dos delegados para o encontro estadual acontecem diretamente nas ocupações. O principio é parecido 

no congresso nacional, ou seja, cada estado possui uma cota de delegados para ter direito ao voto na eleição dos 

novos coordenadores., isto é, estados que possuem trabalhos mais consolidados (ocupações, número de famílias 

envolvidas, integrantes, lideranças) têm direito a uma cota maior, sendo assim, adota-se o critério da 

proporcionalidade. O último congresso realizado em Brasília (DF), contou com a presença de mais de 500 

delegados de todos os estados que o MLB atua.    
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todas as federações onde o MLB atua, funcionam como uma "preparação" política, pois é 

através desse evento que acontecem a eleição dos coordenadores estaduais e escolha dos 

delegados para o congresso nacional (instância máxima de discussão), a apresentação da Tese, 

a redefinição regimental, o direcionamento e diretrizes do movimento para os próximos anos 

e, finalmente, a eleição da nova coordenação nacional do MLB.   

 Os congressos nacionais reúnem centenas de delegados com representação de todos os 

estados nos quais o MLB atua. São encontros que se realizam em torno de três dias com uma 

programação previamente definida, contemplando debates, palestras, oficinas, grupos de 

discussão, análise de conjuntura, homenagens e calendário de mobilizações em caráter 

nacional.  

 Nos intervalos entre a realização de um congresso e outro, há reuniões semanais entre 

os coordenadores (nas diferentes esferas), de modo que as diretrizes e/ou alguma ação 

planejada possam ser discutidas por todos. Dessa forma, se há a iminência de acontecer uma 

ocupação, a proposta é apresentada à coordenação estadual a fim de que sejam elaboradas 

estratégias e mecanismos de ação para o sucesso da empreitada.     Faz-se ainda assembleias, 

minicursos, palestras, eventos e plenárias, com certa regularidade, seja em nível nacional, 

estadual ou nas ocupações que estão sendo desenvolvidas. Essa atitude contribui com a 

formação política dos militantes, das famílias e com as mobilizações, levando em 

consideração as especificidades e as necessidades do movimento em cada região (Figuras 05 e 

06). 
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FIGURA 05: 1º ENCONTRO SUL/SUDESTE DO MLB PELO DIREITO À CIDADE, 

BELO HORIZONTE (MG) EM 2013 

 

 

             FONTE: Acervo fotográfico do MLB (2016). 

 

 

 

 

FIGURA 06: ASSEMBLEIA REALIZADA NO NÚCLEO MÉRCIA DE 

ALBUQUERQUE II, JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) EM 2015 

 

 

             FONTE: o autor (2015). 
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 Na busca pela mudança da realidade, é fundamental considerar todo o processo 

estratégico que desencadeia a ocupação, desde os elementos da organização, mobilização até 

sua efetiva execução, uma vez que ela funciona como um ato de resistência ao poder vigente 

estabelecido, além disso, as estratégias políticas após a ocupação promove, entre as famílias, o 

espírito de coletividade, a compreensão das contradições sociais no país e a importância de 

lutar pela reforma urbana. 

 A ocupação, na verdade, é apenas a materialidade de meses de preparação para tal 

feito, de maneira que há sempre a necessidade de seguir algumas diretrizes para que ela seja 

bem-sucedida. Em primeiro lugar, é preciso escolher o imóvel a ser ocupado. Para isso, o 

MLB prioriza imóveis (prédios e principalmente terrenos) bem localizados e com 

infraestrutura básica a fim de que as famílias possam ter condições mínimas de permanência, 

como a possibilidade de executar a ligação com a rede de água e energia e, também, poderem 

usar o imóvel como uma instância de pressão popular 109, Fundamentalmente são bens que 

não exercem  função social, como explica Serginaldo Quirino 110: 

 

A gente dá preferência ou procura mapear as áreas que podem desempenhar 

a função social, assim... Na maioria das vezes são terrenos, isso não quer 

dizer que a gente rejeita prédios, mas na maioria das vezes, as áreas que não 

cumprem a função social são terrenos, mas ocupamos prédios também. 

Depende muito da conjuntura para o tipo de imóvel a ser ocupado, sendo boa 

para acomodar as famílias realizamos a ocupação (Serginaldo Quirino, 

MLB).  

 

Os imóveis são geralmente públicos (pertencentes à esfera municipal, estadual e 

federal), porém o movimento não descarta a possibilidade de ocupação de terrenos e prédios 

privados, especialmente se eles não possuem uma função social, os abandonados ou 

desocupados (Figura 07).   

 

 

 

 

                                                           
109 Pensando a médio prazo pelo movimento, o imóvel a ser ocupado precisa ainda possuir as condições básicas 

para atender as necessidades diárias das famílias, ou seja, precisa ter fácil acesso às infraestruturas fundamentais 

como linhas de transporte coletivo, proximidade com áreas centrais, em função da disponibilidade de serviços 

essenciais como hospitais e órgãos públicos, proximidade de creches, escolas e áreas de lazer para atendimento 

dos filhos dos ocupantes, além do acesso a pequenos comércios locais.  

110  Entrevista concedida em junho de 2016. 
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  FIGURA 07: MOMENTO EM QUE É REALIZADA A OCUPAÇÃO CAMPO 

GRANDE, RECIFE (PE) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

      FONTE: Otávio Santos (2010). 
Nota: erguimento dos barracos e limpeza do terreno pertencente na época à União, no primeiro dia da 

ocupação Campo Grande, organizada pelo MLB em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 

(MTST) e com a Organização de Luta e Moradia Popular (OLMP). Cerca de 250 famílias realizaram esta 

ocupação, atualmente em processo de negociação com os órgãos públicos.  

 

 A ideia é que estes imóveis possam ser desprovidos de imbróglios jurídicos111, para 

não dar morosidade ou pôr obstáculos na regularização fundiária.  

 Em seguida, membros do movimento comunicam às famílias que moram no bairro de 

que irá acontecer a ocupação em localidades próximas. Através da divulgação "boca-a-boca", 

rapidamente forma-se um número significativo de interessados com o intuito de ocupar um 

imóvel e conquistar a moradia.  

 Quando há o quantitativo necessário, o MLB inicia encontros semanais de preparação 

das pessoas para a materialização da ação pretendida, o que acontece através de reuniões com 

o objetivo de explicar o por quê da ocupação (nesse item discute-se a dimensão política e a 

condição de exclusão nas cidades brasileiras); para quê (discute-se a necessidade da conquista 

da moradia, de conquistas sociais como lazer, educação, saúde e a luta pela reforma urbana);  

                                                           
111 O movimento estabelece como preferência a ocupação de imóveis públicos, uma vez que as mudanças 

recentes que ocorreram nas políticas públicas, como algumas decorrentes do Estatuto das Cidades, facilitaram o 

processo de desapropriação e regularização do imóvel ocupado. Além disso, o movimento avalia que estes 

imóveis não desencadeiam tantos conflitos, seja com a polícia seja com a justiça.  
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como e qual a importância da resistência (garantia de defesa e reação aos órgãos repressores 

do Estado) através do lema: "Ocupar, resistir e construir!". 

 Nos outros encontros, discutem-se as regras de convivência antes e após a ocupação, o 

levantamento das finanças para a compra de lonas, madeiras, ferramentas, alimentação 

coletiva, entre outros itens que sejam necessários para a manutenção das famílias no local. O 

principio da coletividade é apresentado antecipadamente a todos, como por exemplo: a 

proibição do uso de drogas e bebidas alcoólicas, a necessidade de participação de todos os 

membros da ocupação nas comissões, na organização e distribuição de alimentação coletiva 

feita no local e na defesa do território.         

 Finalmente, o MLB não divulga o imóvel a ser ocupado, nem tão pouco sua 

localização, apenas cita o nome do bairro. A declaração da localização exata se dá minutos 

antes da saída do ponto marcado para evitar que a opressão se organize e atue 

antecipadamente. Mesmo com a definição do local, o movimento sempre tem planos 

secundários como a ocupação de imóveis próximos (quando existem), se o prédio ou terreno 

escolhido estiver sendo protegido ou se houver vazamento de informações. 

Uma vez ocupada a área, é preciso manter a organização, viabilizando não só a 

permanência no local, mas também a realização de reuniões e defesa do local. Nos primeiros 

dias, ocorrem de maneira muito improvisada através de barracos simples feitos de lonas e 

pedaços de madeira (Figura 08).  
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FIGURA 08: OCUPAÇÃO RUY FRAZÃO, BAIRRO DO ENGENHO DO MEIO, 

ZONA OESTE DO RECIFE 

 

        FONTE: Acervo fotográfico do MLB (2012). 
   Nota: primeiros dias da ocupação Ruy Frazão. Verifica-se, ainda, a disposição dos barracos de maneira  

muito improvisada, como forma de efetivação, as mudanças tanto dos barracos como da organização da 

área ocorrem à medida que ela vão se consolidando. 

 

 

 Dependendo do encaminhamento da negociação com os órgãos públicos, as famílias 

podem permanecer e iniciar o processo de construção de alvenaria do próprio imóvel ou 

acompanhar o processo de construção pelo Estado. Mas isso depende muito da conjuntura, 

considerando o diálogo (convergência/divergência) e lutas políticas travadas pelo movimento 

frente à esfera governamental e, também, o grau de inserção em políticas habitacionais. No 

entanto, cada ocupação possui uma situação específica, como explica Kléber Santos: 

 

Depende muito da conjuntura, se a gente tá com força ou não, se as famílias 

estiverem determinadas ou não, tem aquele negócio também né do outro 

lado, se há diálogo, mas cada ocupação é uma situação diferente (Kléber 

Santos, MLB). 

 

 Para que as estratégias possam ser colocadas em prática após o processo de ocupação, 

o MLB destaca comissões diárias que são: a de limpeza, responsável pela manutenção da 

limpeza do terreno ou prédio ocupado (capinação ou retirada do lixo); a de segurança, 

responsável pela defesa do território; a de alimentação, responsável pela alimentação coletiva 
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dos ocupantes e; a de infraestrutura que, fica responsável pela dotação de condições básicas 

de sobrevivência como a ligação de água e energia, por exemplo. 

 Como foi mencionado acima, somam-se outras comissões relativas ao cadastramento 

das famílias, à elaboração de documentos (como abaixo-assinados), à organização de 

mobilizações em atos e reuniões, além da divulgação dos últimos informes. Essas comissões 

são coordenadas pelo movimento e, geralmente, passam a se reunir semanalmente com as 

famílias. Porém, nos primeiros dias da ocupação, as reuniões tendem a acontecer diariamente, 

para que o movimento mantenha as famílias coesas e possam discutir coletivamente o 

encaminhamento, referente a uma possível reintegração de posse, ao direcionamento político-

estratégico, a informes de reuniões com os órgãos públicos ou definição de novas comissões, 

uma vez que são tiradas diariamente. 

 Nessa perspectiva, as ações são descentralizadas e o processo de decisão é discutido e 

definido através das instâncias deliberativas como as reuniões e assembleias que são 

realizadas. Fundamentalmente, após a ocupação, uma das maiores preocupações do 

movimento é com a permanência das famílias no local, pois somente assim é que haverá 

possibilidade de obter sucesso nas lutas. À medida que há a consolidação, é possível montar 

barracos mais bem estruturados, onde possam acomodar um número maior de móveis e 

utensílios domésticos e de integrantes familiares.  

 Inicialmente, a preocupação do movimento e das famílias é o não esvaziamento do 

território. Assim, é preciso sempre haver um membro familiar no barraco, uma vez que isso 

funciona como mecanismo de defesa e coesão. Por isso, nos primeiros dias as condições de 

habitabilidade são precárias, fato que vai sendo modificado com a efetividade da ocupação. 

 A permanência ou a saída do território depende de vários fatores e cada conjuntura 

exige estratégicas específicas. Já houve ocupação do MLB em que o processo de negociação 

garantiu o repasse de um valor para as famílias (auxílio moradia) e a promessa de construção 

das casas pelo poder público, como  também houve ocupações em que as negociações não 

avançaram, desencadeando, na maioria dos casos, uma reintegração de posse extremamente 

violenta como foi o caso de Mércia de Albuquerque em Jaboatão, Dom Hélder Câmara em 

Recife e, mais recentemente, a ocupação Olga Benário112 no bairro do Jiquiá na Zona Oeste, 

também em Recife (Figuras 09 e 10). 

                                                           
112 A ocupação Olga Benário foi realizada em 2015 sob a liderança do MLB e rapidamente ela ganhou a adesão 

de centenas de famílias, basicamente que viviam em áreas precárias do entorno. Calcula-se que mais de 1.500 

famílias estiveram reunidas até o recebimento da ordem de despejo em meados do mês de maio. Com uma força-

tarefa com mais de 800 policiais, a ação de despejo foi materializada em favor da desocupação do terreno que 

pertence a um grupo de investidores que chegaram a anunciar, no período de efervescência imobiliária, a 
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FIGURAS 09 E 10: REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM OCUPAÇÃO NO BAIRRO DO JIQUIÁ 

EM 2015    

 
      FONTE: Bobby Fabisak/JC Imagem (2015). 

  

 O processo de negociação com os órgãos públicos e a efetiva conquista das casas 

podem demorar entre 5 e 10 anos aproximadamente. Essa morosidade resulta muito de fatores 

políticos, econômicos e sociais (falta de recursos, burocracia, mudanças de gestões 

municipais, estaduais e federais, políticas públicas de habitação pífias, etc.). A título 

explicativo, o processo ocorre da seguinte maneira (quase que sua totalidade): após a 

ocupação, inicia-se a discussão com os órgãos governamentais para a conquista de um terreno 

ou a regularização do que foi ocupado; em seguida, começa a discussão com a Caixa 

Econômica Federal para aprovação do projeto em Brasília e início da construção das 

moradias; por fim,  vem a discussão com os órgãos estaduais e municipais para o 

comprometimento com a infraestrutura no local (água, energia, sistema de esgoto, creche, 

etc.). O encontro com as famílias para acompanhamento das construções, reunião e outras 

atividades acontecem, geralmente, nos fins de semana (sábado e domingo), em escolas 

públicas ou na própria obra. Essas etapas entre ocupação, discussão e a efetiva conquista são 

extremamente longas e muitas vezes causam desestímulos e/ou desistências das famílias.   

 Ao longo dos anos de atuação, o movimento abriu canais de interlocução com as mais 

diferentes instituições, especialmente as públicas, as entidades representativas de movimentos 

sociais e as Organizações Não Governamentais (ONG's) que, de certa forma, contribuem para 

o processo de diálogo e o apoio de que o movimento necessita para as conquistas 

                                                                                                                                                                                     
construção de um shopping e edifícios residenciais. Hoje, as famílias são acompanhadas pelo MLB, que por sua 

vez constrói estratégias de conquista das respectivas moradias.Ver informações nos sites:< 

http://infornativo.com.br/shopping-metropolitano-e-ecocity-jiquia-em-stand-by/> e 

<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/05/21/comunidade-no-jiquia-e-alvo-de-

reintegracao-de-posse-182190.php>        
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socioespaciais. Salientamos que o MLB é filiado à Central de Movimentos Populares (CMP) 

há mais de 10 anos, compondo inclusive a executiva e a coordenação nacional. O movimento 

ainda participa de eventos (fóruns e conselhos) que congregam outras organizações bem como 

intelectuais e militantes os quais lutam pela reforma urbana e políticas destinadas às cidades. 

Entre os principais eventos   destacam--se: o Conselho Nacional das Cidades, os Conselhos 

Municipais e Estaduais das Cidades, a Conferência das Mulheres, os Conselhos Municipais de 

Habitação e Saúde e o Fórum Nacional pela Reforma Urbana (FNRU).  

 O MLB promove ainda a interlocução com universidades, como foi o caso da UFPE, 

que contribuiu com a assistência técnico-social no Conjunto Habitacional D. Hélder Câmara e 

a intermediação junto ao governo federal para a conquista do terreno na ocupação Ruy 

Frazão; Instituições que promovem a moradia como um direito humano (Habitat para a 

Humanidade), instituição bancária (CEF) e organismos públicos (municípios, estados e 

governo federal). 

 Diferentemente de alguns movimentos, o MLB considera importante o diálogo com os 

órgãos públicos por vários motivos: em primeiro lugar, porque as famílias não possuem 

recursos para a construção das casas pretendidas; em segundo, porque o governo administra o 

que de fato pertence ao povo, os recursos advindos dos impostos; em terceiro, os mecanismos 

desenvolvidos pelo MLB, conforme seus próprios coordenadores, qualificam o debate e 

ajudam a redefinir políticas públicas habitacionais e a fragmentar o Status Quo; por fim, se o 

movimento optasse em encaminhar individualmente a ocupação e construção das moradias, 

algumas questões do ponto de vista legal estariam comprometidas como a regularização do 

terreno e a infraestrutura necessária para as famílias. Serginaldo avalia, da seguinte forma, o 

diálogo com o Estado: 

 

É necessário porque o Estado é responsável por garantir, de acordo com a 

constituição, as condições básicas do indivíduo, isso inclui a moradia, além 

de saúde, saneamento, emprego, lazer, renda, por isso, é necessário ter a 

negociação com o Estado (Serginaldo Santos, MLB).  

 Dessa forma, se antes o déficit habitacional e as reivindicações populares eram 

resolvidos com muitas promessas e entrega de apenas algumas casas em situações muito 

específicas, funcionando mais como “um cala a boca” ou através de um processo de 

cooptação das lideranças, hoje, o uso do mecanismo de diálogo e da intermediação de 

conflitos junto aos órgãos públicos promovem a qualificação e a maior participação dos 

movimentos nas decisões sobre o direcionamento das ocupações, sobre a conquista das 

moradias e políticas públicas, entre outras. Uma das matérias do portal da prefeitura noticia a 
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reunião entre o prefeito de Jaboatão dos Guararapes (PE) e o MLB, com o objetivo de definir 

a data de entrega do habitacional Mércia I: 

 

Prefeito tem reunião com o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e 

Favelas O prefeito Elias Gomes esteve reunido, nesta terça-feira (17/06), no 

local onde está sendo construído o conjunto habitacional Mércia 

Albuquerque I, em Barra de Jangada, com o Movimento de Luta nos Bairros, 

Vilas e Favelas para debater soluções para acelerar a entrega do conjunto. O 

movimento é composto pelos futuros moradores do habitacional, que terá 

256 apartamentos, creche, quadra e áreas sociais. Durante a reunião, os 

moradores entregaram um documento solicitando a entrega do habitacional 

em setembro - a construtora fixou o prazo para outubro.  O prefeito explicou 

aos moradores que o papel da gestão municipal é ajudá-los a ter uma 

moradia digna. “Erros foram cometidos, mas o momento agora é de 

encontrar soluções. Vamos analisar o que pode ser feito para diminuir o 

prazo dado pela construtora”, finalizou Elias Gomes. Os futuros moradores 

cultivam o clima de esperança para inaugurar o conjunto e poder ir morar o 

mais rápido possível. “Agradecemos ao empenho do prefeito e tenho certeza 

que vamos conseguir essa vitória”, disse com alegria um dos coordenadores 

do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Kleber Santos. Ficou 

acordado que uma nova reunião da Prefeitura, Caixa Econômica Federal e 

moradores vai ocorrer na sexta-feira (20.06), quando a questão volta a ser 

discutida. Mércia Albuquerque, que dá nome ao habitacional, foi uma 

advogada, já falecida, que  defendeu presos políticos e perseguidos do 

regime militar (Carol Moura, Jaboatão Notícias em 17/06/14).  

 

 Na maioria dos casos, em função das mudanças recentes ocorridas nas políticas 

habitacionais, é possível encaminhar, na modalidade de negociação: a regularização do 

imóvel ocupado; o projeto arquitetônico; a destinação de verbas para as obras; a inclusão nos 

programas sociais e de financiamento do governo; a discussão da implementação da 

infraestrutura necessária. Além disso, pode ocorrer o acompanhamento sistemático pelo MLB 

das ações do Estado desenvolvidas nas ocupações. Perguntado se este diálogo não poderia 

engessar a atuação do movimento, uma das lideranças responde da seguinte forma: 

 

Não, no nosso caso não, porque desde a fundação do MLB, a nossa atuação 

sempre foi uma atuação de independência, de defender a nossa política, a 

nossa luta, garantir o que está previsto na constituição. Então... É importante 

frisar que muitas conquistas que tivemos aqui no estado de Pernambuco e 

em outros estados, foi a partir desta política de independência, não por troca 

de favores, mas através da luta, da pressão (Serginaldo Quirino, MLB). 

  

 Entretanto, o processo de diálogo nem sempre funciona, diante da necessidade das 

famílias, resultando, muitas vezes, numa morosidade excessiva dos agentes públicos, 

provocando a atuação mais efusiva do movimento através de passeatas, ocupação de 
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prefeituras, panfletagem, organização de barricadas e bloqueio de vias, reuniões, entre outras 

formas de reivindicação.  

 Apesar disso, ainda existe uma excessiva burocracia e pouca agilidade na resolução 

dos problemas enfrentados. Como ilustração desses entraves, tem-se a ocupação Mércia de 

Albuquerque, em Jaboatão dos Guararapes, que enfrentou mudança de prefeito, não 

cumprimento de diversas promessas e impedimentos burocráticos referentes à regulamentação 

do terreno. Após muitas reuniões e pressão, num período de 10 anos, somente em 2010 é que 

foram iniciadas as obras das moradias para atender as famílias113.  

 Outras ocupações podem ter seu tempo de espera diminuído como resultado de uma 

amplitude de elementos conjunturais: número de famílias que estão inseridas numa 

determinada ocupação; grau de pressão exercida pelo Movimento; direcionamento das 

políticas de atendimento às classes populares que se relacionam ao tipo de administração 

local, entre outros fatores. Apesar disso, a lentidão continua sendo um dos principais 

problemas enfrentados pelo MLB.  

 Outro problema indicado traduz-se nas contradições das políticas públicas de 

habitação, as quais, apesar do seu avanço nos últimos anos, o movimento afirma que ainda 

são insuficientes diante do grande déficit ao longo da história do país. Essencialmente, os 

recursos destinados às classes populares são extremamente insuficientes e não conseguem 

atender as necessidades dos movimentos e da população pobre. O sistema financeiro 

habitacional brasileiro está fundamentalmente direcionado para atender a iniciativa privada, 

através dos financiamentos públicos. Questiona-se, ainda, a maneira que estão sendo 

direcionados os programas de habitação em alguns municípios, como parte de uma política de 

realocação de famílias de certas áreas ou mesmo de construção para atender os movimentos 

sociais, caracterizando-se pela simples entrega de casas, não levando em consideração a 

qualidade das habitações, e os mecanismos de habitabilidade, como transporte, saneamento 

básico e acesso à educação114. Como sintetiza um dos líderes quando analisa a política 

habitacional no país: 

                                                           
113 Ver a historicidade de cada núcleo nos respectivos itens: 5.1.1 Núcleo Dom Hélder Câmara, 5.1.2 Núcleo 

Mulheres de Tejucupapo, 5.1.3 Núcleo Ruy Frazão, 5.1.4 Núcleo Mércia de Albuquerque I e 5.1.5 Núcleo 

Mércia de Albuquerque II.   

  
114 Neste aspecto, o MLB faz críticas contudentes ao modelo vigente de construção de moradias, sobretudo nas 

questões relacionadas à infraestrutura que possam garantir a habitabilidade. Casos emblemáticos são verificados 

em várias cidades como em Natal, mais especificamente na ocupação Leningrado, promovida pelo MLB. 

Centenas de casas foram entregues sem que fossem satisfeita as condições básicas de moradia, como a falta de 

transporte público, creches, escolas e saneamento básico. Isso ocasionou o retorno de diversas famílias para os 

locais em que residiam anteriormente, como áreas precárias da grande Natal. Outro exemplo citamos os casos de 
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Alguns programas criados pelo Ministério das Cidades, criados através de 

muita luta dos movimentos populares, foi um passo importante, diante do 

quadro anterior, entre os governos Sarney, Collor e FHC porque literalmente 

não houve políticas de habitação popular. Isso só veio acontecer a partir do 

governo de Lula, porque foi uma exigência dos movimentos sociais, então 

assim... Foi um avanço, mas ainda temos um déficit muito grande de 

moradia, porque a algumas políticas criadas, como o Minha Casa Minha 

Vida beneficiou, principalmente, as empreiteiras, não é á toa que há muitas 

empresas beneficiadas envolvidas em casos de corrupção. Então o MCMV 

foi criado com o objetivo de reanimar a economia e, as construtoras e 

empreiteiras abocanham boa parte dos recursos do programa. Na verdade 

lutamos pela destinação de todos os recursos para a moradia popular (Kléber 

Santos, MLB). 

 

 Por outro lado, o Movimento reconhece que, apesar da existência do Estatuto da 

Cidade, é preciso promover uma reforma na legislação que é direcionada aos imóveis 

públicos, sobretudo na regularização fundiária, uma vez que os aspectos burocráticos 

interferem na rapidez das decisões. A Tese do MLB referente ao primeiro Congresso 

Nacional sintetiza a necessidade de pensar além da questão da moradia apenas: 

 

A verdade é que nos terrenos secos, salubres e estáveis são construídas as 

habitações das famílias detentoras de poder local, enquanto que nas zonas 

úmidas, “mal drenadas” e insalubres, prevalecem as construções 

habitacionais dos pobres. O MLB defende a luta pela universalização do 

sistema de esgoto, drenagem, coleta de lixo em todos os bairros e acesso à 

água potável. Estes são os direitos da população que só conseguiremos com 

muita luta e pressão (Teses ao Primeiro Encontro Nacional do MLB, 2005).   

 

O MLB não participa de cargos que pertençam aos órgãos públicos e desaprova a 

possibilidade, se isso porventura vier a acontecer. Para o grupo, houve a fragmentação de 

muitos movimentos sociais em função de abandonarem os princípios ideológicos e se 

associarem aos mecanismos da "politicagem". Esse comportamento, além de inviabilizar a 

luta, impede uma atuação mais crítica e pontual, sobretudo pelos aspectos ideológicos que 

defendem, ficando presos aos ditames políticos dos órgãos. Além disso, a aceitação de cargos 

não significa que os problemas evidenciados em relação à habitação serão resolvidos; ao 

contrário, reitera-se que isso poderia dar margem a possíveis cooptações.  

Na verdade, há um direcionamento em todos os estados para que haja ainda o 

aprofundamento do diálogo com as instâncias públicas que congregam representantes da 

                                                                                                                                                                                     
realocação em Recife, onde a simples mudança de famílias de locais precários para conjuntos habitacionais, não 

significou a permanência de muitas delas, causado especialmente pelo choque cultural e econômico na nova 

moradia. Ver na referência Alcântara e Monteiro (2010).    
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sociedade civil, como o Conselho das Cidades (ConCidades). Também há um debate interno 

sobre a possibilidade do MLB participar das discussões das políticas públicas para as 

mulheres e os relacionados ao meio ambiente, que acontecem em alguns estados de forma 

mais intensa. Assim, para os coordenadores, as ações do MLB viabilizam a participação 

efetiva nas decisões sobre as políticas públicas, bem como uma maior cobrança por parte do 

grupo aos órgãos do governo. 

 Nota-se, portanto, que o MLB vem estabelecendo diálogos com as instituições 

públicas promotoras das suas habitações, apesar das divergências que ainda permanecem. 

Esse contato, segundo seus integrantes, faz-se fundamental para atingir seu objetivo mais 

importante: ter a casa e morar bem. Entretanto, essa atuação não é tão simples, pois significa 

lutar pelas transformações sociais num Estado que nega direitos e promover o diálogo com 

esta mesma instância, conforme declaração: 

 

É, não é fácil... o objetivo principal é manter a independência. Agora isso 

depende da sua atuação, da correlação de forças e depende também de quem 

está do outro lado, se é mais reacionário, menos reacionário. Quem é mais 

reacionário a relação é mais difícil, quem é menos reacionário, mesmo sendo 

pequeno burguês ou burguês a relação é mais fácil, porque para isso dá certo 

você não pode ser "sectarista", radical, pois o Estado ainda usa métodos de 

suplantar as conquistas sociais como leis, o despejo, como uma forma legal 

de desarticular o movimento (Kléber Santos, MLB). 

Porém, para a constituição de territorialidades efetivamente diferentes, é necessário 

que o MLB continue permanentemente um processo de luta e reflexão sobre suas práticas e 

articulações, visando ao seu próprio aperfeiçoamento como movimento social urbano.  

Para compreender as diferentes experiências do movimento nas cidades de Recife e 

Jaboatão dos Guararapes, nos detivemos em analisar 05 núcleos de ocupação, que possuem 

particularidades e características diferentes, relacionadas ao processo organizativo, à 

intermediação com as instâncias públicas e ao tempo de consolidação e entrega das moradias 

(em alguns dos núcleos). A ideia é problematizar criticamente suas ações e contextualizar a 

importância da mobilização popular na construção de cidades mais democráticas e de 

políticas efetivamente públicas. 

    

6.1.1 Núcleo Dom Hélder Câmara 

 

 O atual Conjunto Residencial Dom Hélder Câmara é fruto de um intenso processo de 

mobilização e, fundamentalmente de resistência desencadeado ao longo de vários anos pelo 

movimento, em comunhão com as famílias no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. 
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Considerada a capital do estado de Pernambuco e, a maior do ponto de vista populacional, 

com 1.537,704 habitantes, de acordo com o censo de 2010 (IBGE, 2016), a cidade limita-se 

com os municípios de Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Paulista 

e Olinda. O Recife é também a cidade que concentra o maior número de núcleos analisados, 

cujas localizações são estratégicas e alvo de forte especulação imobiliária (Figura 11).  

 Como outras capitais do país, ela reflete o cenário de desigualdade e contradições no 

espaço urbano, desencadeando conflitos e disputas políticas115. Foi a partir desta conjuntura 

que D. Hélder Câmara surgiu e configurou-se (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 De acordo com a Fundação João Pinheiro, o nordeste figura-se entre as regiões do país com um elevado 

déficit habitacional absoluto, com 1,844 milhão de moradias em 2013, bem como quando se avalia as habitações 

precárias com 31,0% do peso do déficit, ou seja, o maior índice entre todas as regiões pesquisadas (FJP, 2013).  

Já no quadro da RMR o índice absoluto chega a 100.870 habitações, sendo 97.643 urbanas e 3.227 em áreas 

rurais. De acordo com o levantamento da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, o déficit de moradias no 

Recife em 2015 era de aproximadamente 62.687 residências (SCHIAFFARINO, 2015)   
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FIGURA 11: LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DOS NÚCLEOS DE OCUPAÇÃO NA 

CIDADE DO RECIFE 

 
FONTE: IBGE. Malhas digitais (2010); Atlas de desenvolvimento humano do Recife (2005);     

Imagens Google earth (2016). Orgs: Cleiton Ferreira e Deivid Benício (2017). 
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FIGURA 12: LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOM 

HÉLDER CÂMARA, BAIRRO DA IPUTINGA EM RECIFE 

 

      FONTE: IBGE. Malhas digitais (2010); Atlas de desenvolvimento humano do Recife (2005); Imagens 

Google earth (2016). Orgs: Cleiton Ferreira e Maria Pessoa (2016). 
 

 Considerado um dos núcleos do MLB na RMR que mais obteve celeridade, quanto à 

construção, o conjunto em questão possui 200 moradias que foram edificadas em regime de 

mutirão autogestionado, através da antiga linha de crédito que atendia a sociedade organizada 

(sindicatos, movimentos sociais, cooperativas, etc.), denominada Crédito Solidário116.  

 Data especificamente de 2003, a primeira ocupação realizada por um grupo famílias. 

Na época, de forma espontânea e sem a orientação política de um movimento sem-teto, 

havendo apenas a participação de alguns ex-integrantes de movimentos de bairro sem a 

                                                           
116 Programa desenvolvido pelo governo federal que permitia com que famílias agrupadas em uma cooperativa, 

associação ou entidade privada sem fins lucrativos, utilizassem o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) para 

compra ou reforma da casa própria com os seguintes agentes envolvidos: 1. Caixa Econômica Federal, operava 

financeiramente, 2. Ministério das Cidades geria as aplicações, 3. Entidades representativas que eram os agentes 

organizadores, 4. Poder público, que integrava-se como agente fomentador e, 5. Beneficiários que eram as 

respectivas famílias. Todo o processo era feito em regime de mutirão ou auto-ajuda através das entidades que 

também realizavam a administração direta, entrega do projeto à Caixa e do projeto técnico social. O Programa 

financiava 95% do valor total do investimento, enquanto as famílias contribuíam com 5%, podendo ser deduzido 

durante a execução da obra.   Atualmente este programa foi substituído pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades (PMCMVE). Ver mais detalhes sobre o Crédito Solidário em: 

<http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=189:programa-credito-

solidario&catid=64:credito-s>. 
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organicidade formal. Essa ocupação foi realizada nas proximidades do bairro de Monsenhor 

Fabrício, cujo terreno pertencia à prefeitura da cidade do Recife, porém após alguns dias de 

resistência e permanência no local, as famílias são duramente despejadas, a partir de uma ação 

impetrada pela prefeitura da cidade na justiça. Essa ação de despejo contou com um forte 

aparato policial para que as famílias deixassem a área. 

 Após a ação de retirada, há um enfraquecimento e desmobilização entre as famílias 

que, em decorrência disso, algumas lideranças que decidiram materializar a primeira 

ocupação se convencem de reorganizar as famílias e convidar o MLB para a realização de 

uma nova ocupação. Desta vez, o movimento conduz todo o suporte político e organizativo 

para as famílias, realizando as reuniões e encontros para que possa ser discutida toda a 

estratégia de permanência no local escolhido. Após alguns meses, o MLB decide reerguer os 

barracos no mesmo terreno e, desta vez, o sistema opressivo atua com uma força ainda maior 

contra as famílias, dias depois de ser concretizada. São feitas prisões, derrubadas de barracos, 

uso de bombas de efeito moral e balas de borracha. 

 Neste mesmo ano de 2003, o MLB reorganiza as famílias que foram despejadas na 

segunda ocupação, aproximadamente 60 famílias e decide ocupar outro terreno. Desta vez um 

imóvel que pertencia à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), localizado por 

trás do prédio onde funciona uma central de administração da empresa, numa área de 

27.294,94 m². Tratava-se de um terreno que servia basicamente para a proliferação da 

criminalidade, o uso de drogas e de assaltos para os transeuntes.  

 Antes de realizar o processo de ocupação do imóvel, o movimento fez um 

levantamento minucioso acerca do pertencimento do terreno e das perspectivas de 

permanência das famílias e de negociação com o governo federal. Após este levantamento, 

realiza-se uma nova ocupação e rapidamente (em poucos dias) mais de 150 famílias estavam 

integradas em D. Hélder Câmara. Depois de 15 dias na área, o MLB recebe mais uma ação de 

despejo e, para evitar um novo confronto com a polícia, o movimento decide sair do imóvel 

com as famílias e tentar negociar com o poder público, tanto a doação do terreno como a 

construção das moradias. 

 Várias reuniões mobilizações foram realizadas para que as decisões pudessem ser 

consolidadas: desde a união das famílias em torno da luta pela moradia até a mobilização para 

que os Correios pudessem doar o terreno à prefeitura do Recife em favor dos beneficiários. 

Conseguinte a conquista do terreno, conseguiu-se a aprovação para a inserção de D. Hélder no 

programa de construção de casas do governo federal, denominado Crédito Solidário, ao 

número total de 200 moradias. A partir do financiamento por este Programa do Ministério das 
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Cidades, administrado pela Caixa Econômica Federal, foi criada pelo MLB a Associação de 

Habitação Popular do Nordeste (AHPNE), entidade organizadora responsável pelo 

empreendimento e a sua execução.   

 A adoção pelo movimento a esta linha de financiamento, baseou-se na extrema 

morosidade de construção das moradias, se as famílias fossem esperar pela ação do poder 

público, como são verificados até hoje em outros núcleos.   

 Decidido o processo de alinhamento no que concerne ao projeto, o MLB deu início às 

parcerias. Para a realização do projeto técnico-social, uma exigência da Caixa como 

prerrogativa para a aprovação do projeto de construção, o movimento firmou uma cooperação 

com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), através dos programas de extensão 

universitária UFPE para Todos e Conexões de Saberes, que disponibilizaram o 

assessoramento técnico de professores e alunos estagiários. Eles desenvolveram não só o 

trabalho de análise do perfil socioeconômico das famílias, como também realizaram palestras, 

minicursos e oficinas sobre habitabilidade, cooperação e participação popular com os futuros 

moradores. 

 A assinatura do contrato com a CEF deu-se em 2006 e, no ano seguinte, foram 

iniciadas as obras de construção das moradias. As exigências colocadas pela instituição 

bancária, como a comprovação de renda pelas famílias e o beneficiário não ter o nome incluso 

em serviços de pendências e protestos (SERASA/SPC), fizeram com que diversos 

beneficiários ficassem fora do programa, sendo substituídos por outros que estavam no 

cadastro de reserva 117 (SILVA, 2012).            

 Com a votação pelas famílias para desenvolver o mutirão, era preciso definir as 

diretrizes de construção, que foram decididas em assembleia a partir dos seguintes critérios: 

cada família, devidamente cadastrada e com o contrato junto à Caixa Econômica assinado, 

teria que trabalhar 16 horas semanais, em dias e horários definidos por elas (Figura 13).  

 

 

 

                                                           
117 No início de sua formatação no ano de 2003, o Programa Crédito Solidário (PCS) estabelecia uma série de 

exigências contratuais, como forma de garantir o pagamento mensal dos beneficiários e evitar débitos, 

exigências típicas de contratos que atendem ao mercado em geral, não reconhecendo as características das 

famílias de baixa renda e a dificuldade de comprovação de renda, em função do trabalho de um elevado número 

de pessoas que estavam inseridas na informalidade. Por uma série de pressões dos movimentos sociais sem teto 

(anos após sua criação) as barreiras restritivas são retiradas como comprovação de renda e a exigência do 

beneficiário não estar incluso em empresas protetoras de crédito como SPC. 
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FIGURA 13: ASSEMBLEIA REALIZADA DURANTE A CONSTRUÇÃO DAS 

MORADIAS EM D. HÉLDER CÂMARA EM 2008 

 

 

            FONTE: o autor (2008). 

 

 Para isso, as obras funcionavam de segunda a sábado, das 7 às 17 horas (com intervalo 

de uma hora para almoço). Em função dos atrasos e da necessidade de cumprimento do prazo 

estipulado para a entrega das casas, as obras chegaram a funcionar também aos domingos, 

principalmente, para atender as famílias que não podiam comparecer durante a semana. 

 Os dias e horários trabalhados eram computados e devidamente assinados em 

documento elaborado pelo movimento. As famílias ausentes e com horas “não pagas” seriam 

devidamente procuradas e discutida a situação em assembleia. Uma medida adotada pelo 

movimento para as famílias com horas devidas no mutirão foi a realização de metas, isto é, 

eram definidos trabalhos a serem realizados na obra, como coberta das casas, capinação, entre 

outros, e elas seriam responsáveis para executá-los, saudando, assim, o “débito” de horas. 

Naturalmente, as horas trabalhadas valiam o dobro ou o triplo das horas que eram devidas  

(Figura 14). 
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FIGURA 14: MUTIRÃO AUTOGESTIONADO DE CONSTRUÇÃO DAS MORADIAS 

EM D. HÉLDER CÂMARA EM 2007 

 

 

              FONTE: o autor (2007). 

 

 O projeto arquitetônico desenvolvido por colaboradores do MLB (profissionais 

ligados ao movimento) estabeleceu a construção de 200 unidades habitacionais, 

correspondente à parte dos fundos do lote doado pelos Correios à Prefeitura do Recife, numa 

área de 27.294,94 m². As casas possuem 42 m², em terrenos de 71,25 m² e o conjunto 

habitacional constitui-se de uma rua principal de 4,50 m de largura, com 100 vagas de 

estacionamento e onze ruas secundárias para pedestres de 3 m de largura.  

 A área do condomínio de uso comum é constituída ainda por guarita com banheiro, 

depósito de lixo, acesso para pedestres, acesso para veículos, garagens, jardins, área de 

circulação de veículos, área para circulação de pedestres, postes de iluminação e subestação. 

A unidade habitacional é composta por dois quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha, um 

terraço, uma área de serviço e uma área de circulação. 

 O valor do crédito foi orçado em R$ 15.000,00 por unidade, em função do mutirão 

este valor ficou bem abaixo de mercado. O valor de uma residência desse mesmo modelo era 

orçado na época em torno de R$ 50.000,00. A estimativa de pagamento pelas famílias é de 20 

anos sem juros, com prestações em torno de R$ 96,00 mensais. 

 Os recursos do mutirão eram acompanhados pelas Comissões de Acompanhamento de 

Obra (CAO) e pela Comissão de Representantes (CRE), constituídas por 2 beneficiários e, 1 

representando o agente organizador (Associação criada pelo MLB que geria os recursos), 
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cujas responsabilidades baseavam-se na fiscalização e na gerência do orçamento destinado, 

desde a compra das ferramentas e materiais até a contratação de técnicos profissionais: 

engenheiros, mestre de obras, eletricistas, encanadores, etc. Também assumiam a verificação 

da qualidade dos materiais utilizados na obra e a contratação de empresas que realizassem 

serviços específicos ou disponibilizassem, através do aluguel, o maquinário necessário para a 

obra, como betoneiras e escavadeiras, por exemplo. Todo o processo de discussão com as 

famílias foi realizado através de assembleias, nas quais se aprovava a destinação do dinheiro, 

os materiais utilizados na obra, o projeto arquitetônico, etc.  

  No segundo semestre de 2009 as casas são efetivamente entregues às famílias. A 

partir da articulação feita pelo MLB, há uma convergência para o comprometimento e a 

realização da infraestrutura necessária no conjunto, ou seja, o calçamento da rua principal 

ficou a cargo da prefeitura do Recife, o sistema de esgoto e saneamento básico ficou sob 

responsabilidade do governo do estado e o sistema de rede elétrica com a companhia elétrica 

local (Figuras 15 e 16).  

          FIGURAS 15 E 16: CONJUNTO RESIDENCIAL D. HÉLDER CÂMARA NOS DIAS 

ATUAIS 

  

     FONTE: o autor (2013). 
      Nota: a primeira figura mostra a via principal do conjunto, enquanto a segunda evidencia uma das residências  

do  condomínio. 

 

  

 A inserção da construção das moradias neste projeto (recém lançado na época), fez 

com que diversas famílias envolvidas no processo de ocupação fossem substituídas, em razão 

dos critérios colocados pela CEF, provocando o enfraquecimento das mobilizações. Outro 
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fator que também interferiu diretamente no processo organizativo, foi a morosidade em todo o 

encaminhamento e negociação com o poder público para as respectivas conquistas. 

Entretanto, o território construído viabilizou a participação das famílias na escolha do projeto 

arquitetônico, no tipo de material utilizado, na elaboração de cursos e oficinas, no 

acompanhamento da obra e dos recursos através da Comissão de Acompanhamento de Obras 

(CAO) e, fundamentalmente, no destino de imóveis subutilizados na cidade do Recife. 

 Quando se percebeu que o programa inviabilizava a participação efetiva de todos os 

ocupantes em sua plenitude, diante das exigências de comprovação de renda pelas famílias, 

estimulou-se a redefinição de outra estratégia, ou seja, a de inserir as famílias em outras 

ocupações do MLB, além de referendar sua participação em encontros com outros 

movimentos sociais sem-teto em caráter nacional, para lutar por alterações no programa e na 

flexibilização das exigências pela CEF, algo conseguido em 2005118.  

 Hoje, o Programa foi substituído por outro mais condizente com os anseios das 

organizações sem-teto de todo o país, pois houve avanços relacionados à aprovação de 

crédito, ao valor financiado, além de ser menos burocrático e mais ágil do ponto de vista de 

avaliação do projeto. Essa evolução é fruto da expressiva participação popular por mudanças. 

 Este núcleo ficou marcado também por divergências internas, ou seja, um grupo de 

oposição à liderança do MLB foi criado, acusando o movimento de manipulação política e 

favorecimento, dando entrada com uma ação no Ministério Público Federal para destituir a 

diretoria que direcionava o mutirão e nomear outra. Porém, esse grupo não obteve sucesso e o 

MLB manteve a direção do mutirão até a entrega das moradias.   

 

6.1.2 Núcleo Mulheres de Tejucupapo119 

 

 Esta ocupação surge em novembro de 2007 também no bairro da Iputinga, em Recife. 

Inicialmente com um número aproximado de 135 famílias, que se dividiam da seguinte forma: 

15 famílias que não se encaixaram nos critérios restritivos colocados pelo PCS na época ao 

núcleo D. Hélder Câmara e, as outras 120 famílias, oriundas do bairro supracitado e outros 

                                                           
118 A partir de 2005, foram feitas diversas alterações na operacionalização do PCS, desde mudanças no prazo de 

amortização de 240 para 264 meses, na possibilidade de construção em terrenos ainda não regularizados, bem 

como no valor máximo de financiamento unitário. Além disso, foram criados grupos de atuação interna aos 

bancos para dar suporte aos movimentos quanto a elaboração dos projetos que eram exigidos pela CEF. Estas 

alterações foram reivindicações propostas pelos movimentos populares através do FNRU (SILVA, 2009).   
 
119 A nomenclatura deste núcleo homenageia a famosa batalha de Tejucupapo em 1646, onde em um vilarejo no 

município de Goiana, estado de Pernambuco, dezenas de mulheres foram responsáveis pela expulsão dos 

holandeses que tentavam invadir a localidade.   
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circunvizinhos, que conheceram a proposta do MLB e a ideia de ocupar um imóvel através de 

amigos, vizinhos e parentes (Figura 17). 

 

FIGURA 17: LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO MULHERES DE TEJUCUPAPO EM 

FASE DE CONSTRUÇÃO DAS MORADIAS, BAIRRO DA IPUTINGA EM RECIFE 

 

                     FONTE: IBGE. Malhas digitais (2010); Atlas de desenvolvimento humano do Recife (2005);   Imagens 

Google earth (2016). Orgs: Cleiton Ferreira e Maria Pessoa (2016). 

 

 Foram aproximadamente 4 meses de planejamento mediante reuniões semanais com as 

famílias. Os encontros se dividiam entre as escolas municipais do bairro e a oficina de 

automóveis de um dos beneficiários do atual núcleo D. Hélder, que dispôs o espaço para os 

organizadores da ocupação em solidariedade à causa. Nas reuniões, eram discutidos vários 

temas: o regimento do MLB, as perspectivas políticas e de conquistas e seus objetivos, os 

critérios que as famílias deveriam possuir para a inserção nos programas sociais de habitação, 

o alinhamento com a coordenação, entre outros pontos. 

 Durante o período de preparação, foram eleitos os coordenadores (em torno de 10 

representantes, mas sem restringir a entrada de mais pessoas) responsáveis pela arrecadação 

dos alimentos, que seriam utilizados no preparo da comida nos primeiros dias de ocupação. 

Esses representantes ficavam incumbidos também pelo recolhimento das contribuições das 

famílias ao movimento para a montagem da estrutura necessária, e, por fim, pelos 
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encaminhamentos e informes acerca do processo de negociação com os agentes públicos nas 

reuniões e assembleias.  

 A coordenação era acompanhada pela direção do movimento através de reuniões 

semanais para a manutenção da coerência política e evitar desvios de comportamento e, por 

conseguinte, acabar sendo uma referência negativa para as famílias que estavam sendo 

organizadas. 

 Depois de montar a estrutura necessária para a ocupação com madeiras, lonas, 

instrumentos para montagem dos barracos, aluguel de um ônibus para o deslocamento das 

famílias e escolha do imóvel (neste caso um terreno que pertencia à União), o movimento 

realizou a ocupação e, como não houve a reintegração de posse, consequentemente não 

ocorreram confrontos com os órgãos repressivos (Figura 18). À medida que os dias passam 

mais famílias são integradas à área, fazendo com que o MLB perdesse um pouco do controle 

das famílias que lá estavam, causando assim certa dispersão. 

 

FIGURA 18: PRIMEIRO DIA DA OCUPAÇÃO MULHERES DE TEJUCUPAPO, 

BAIRRO DA IPUTINGA EM RECIFE 

 

 

          FONTE: Acervo fotográfico do MLB (2006). 

 

Este núcleo foi considerado por integrantes do movimento como um dos mais 

complexos do ponto de vista organizativo, não só porque existem áreas do bairro que são 

consideradas muito violentas (como a que fora escolhida), mas porque, no próprio imóvel 

definido pelo MLB, funcionava um ponto de tráfico de drogas. Durante os três anos de 
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funcionamento do núcleo, ocorreram mortes em razão do tráfico, ameaças aos coordenadores, 

roubos, arrombamento de barracos, saída de coordenadores por causa da represália dos 

traficantes. Tudo isso aconteceu em razão da visibilidade que o local passou a ter. Além disso, 

alguns membros da coordenação foram acusados de estarem vendendo lotes dentro do 

território para pessoas que queriam se integrar. 

 Porém, o MLB deu prosseguimento a todo o processo de negociação para a conquista 

das casas pelas famílias, tendo que conviver até os dias atuais, com esse sentimento de 

insegurança entre e o enfraquecimento da liderança pelo próprio movimento. A continuidade 

das mobilizações resultou na conquista do termo de doação do terreno e a articulação junto ao 

Ministério das Cidades e Governo do Estado para aceleração do processo. Em 2010, as 

famílias conseguem o auxílio aluguel junto à Companhia Estadual de Habitação (CEHAB) no 

valor de R$ 200,00. Então, mesmo contra vontade de muitas, especialmente, porque algumas 

já haviam construído literalmente suas casas de alvenaria, optaram por deixar a área ocupada 

para a construção das casas pela mesma companhia, através do Programa de Produção Social 

da Moradia, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

120 (FNHIS), mesmo contra vontade de alguns que já haviam construído literalmente suas 

casas de alvenaria.  

Em janeiro de 2012 é assinado o contrato pelas famílias de construção de 272 

apartamentos em estilo “caixão” em quatro andares (térreo, primeiro, segundo e terceiro) com 

35 m² cada, uma pequena área de lazer comum para os moradores e, a dotação da estrutura 

básica necessária (água, luz, ruas principais) (Figuras 19 e 20). 

  

 

 

 

 

 

                                                           
120 O Programa Produção Social da Moradia é destinado a entidades sem fins lucrativos e cooperativas, podendo 

financiar: compra de terreno e construção, construção em terreno próprio, produção de lote urbanizado e compra 

e reforma de imóvel. Consultar em: 

<http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=180:orientacoes-para-o-programa-

de-producao-social-de-moradia-fnhis-com-a-resolucao&catid=66:programa-de-producao-social-de-moradia-

fnhis&Itemid=98> 
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FIGURAS 19 E 20: CONSTRUÇÃO DAS MORADIAS NO NÚCLEO 

MULHERES DE TEJUCUPAPO 

         

FONTE: O autor (2013). 
Nota: Figuras que denotam tanto a placa explicativa da construção do habitacional (esquerda), como a edificação 

das bases do empreendimento (direita). 

 

O prazo de entrega ficou estabelecido inicialmente para 2014, entretanto, as obras 

atualmente estão paralisadas, possuindo apenas 40% de conclusão (Figura 21). A companhia 

de habitação do estado alega a falta de recursos federais para o término, todavia, mesmo com 

este imbróglio, o MLB mantém as reuniões semanais para discutir novos informes e 

direcionar as famílias para mobilizações de retomada da construção e entrega das moradias. 
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FIGURA 21: SITUAÇÃO ATUAL DO HABITACIONAL MULHERES DE 

TEJUCUPAPO, 2016 

 

 

        FONTE: o autor (2016). 

 

As características citadas anteriormente, no que concerne à organização da ocupação e 

à influência da criminalidade, interferiram diretamente na coesão das famílias e convergiram 

para que o MLB corresse o risco de perder a dirigibilidade e organização do núcleo. Mesmo 

com o rearranjo promovido pelo movimento para a manutenção da direção, atualmente, 

dentro do núcleo, há grupos de oposição ao MLB que congregam famílias e dão outros 

direcionamentos aos beneficiários, criando lutas políticas permanentes.  

  

6.1.3 Núcleo Ruy Frazão 

 

 Entre reuniões preparativas com as famílias (quinzenalmente numa escola municipal), 

a organização das contribuições para a compra dos materiais e a definição das estratégias que 

materializaram a ocupação de um terreno pertencente à Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), o MLB se preparou juntamente com esse grupo por aproximadamente nove meses. O 

terreno escolhido fica próximo à referida Universidade, na cidade do Recife, no bairro do 

Engenho do Meio e estava há mais de duas décadas sem utilidade (Figura 22). 
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FIGURA 22: LOCAL ESCOLHIDO NA ÉPOCA PARA A OCUPAÇÃO 

 

             FONTE: o autor (2016). 

 

 O número crescente de famílias dos bairros adjacentes que pagavam aluguel, que 

moravam em habitações subnormais ou em casas de parentes fez com que o movimento 

planejasse mais uma ocupação na cidade, buscando nos bairros, um local e, ao mesmo tempo, 

definindo os prováveis imóveis propensos à ocupação.  

 Este que foi ocupado terminou sendo um dos prioritários por vários motivos, entre os 

quais se destacam: o fato do terreno pertencer à União, flexibilizando assim sua regularização 

pelos meios legais; as experiências anteriores que o movimento possuía com a UFPE, 

intermedindo a abertura de diálogo com o Governo Federal e firmando parceria para os 

trabalhos técnicos; e, por fim, a disposição geográfica do terreno [bem localizado, com 

infraestrutura para montagem da ocupação - ligação de água, acesso a um ponto de energia, 

rua principal calçada, transporte e comércio]. (Figura 23). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

FIGURA 23: LOCALIZAÇÃO EM 2012 DO NÚCLEO RUY FRAZÃO, NO BAIRRO 

DO ENGENHO DO MEIO EM RECIFE. 

FONTE: IBGE. Malhas digitais (2010); Atlas de desenvolvimento humano do Recife (2005); Imagens 

Google earth (2016). Orgs: Cleiton Ferreira e Maria Pessoa (2016). 

 

Com essas condições conjunturais, o MLB realizou a ocupação com aproximadamente 

300 famíliasem 31 de janeiro de 2012. As demais foram sendo incorporadas à medida que a 

ocupação tomava força e corpo. Vários ocupantes possuíam trajetórias de vida bastante 

similares: donas de casa desempregadas, trabalhadores que viviam de bicos, moradores de 

áreas precárias da cidade que desejavam conquistar a casa própria (Figura 24). 
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FIGURA 24: PRIMEIROS DIAS DA OCUPAÇÃO RUY FRAZÃO, BAIRRO DO 

ENGENHO DO MEIO EM RECIFE, 2012 

 

 

             FONTE: Acervo fotográfico do MLB (2012). 

 

 A ocupação Ruy Frazão Soares121 ocorreu na madrugada e a divulgação do local 

aconteceu minutos antes da partida das famílias. Logo nos primeiros dias do núcleo, o MLB 

encaminhou os seguintes mecanismos de organização: primeiro, a disposição e montagem dos 

barracos; em seguida, a organização da cozinha coletiva, a limpeza do terreno e colocação de 

infraestrutura necessária para as famílias como água e luz elétrica; e, por fim, a definição e 

tática para a defesa. Todos esses mecanismos ficaram sob a responsabilidade das comissões 

eleitas em reuniões diárias. Além disso, foi organizada uma creche para as crianças, 

segurança, portaria que restringia a entrada de estranhos e possíveis criminosos no território, 

escolhidos coordenadores que ficavam responsáveis pelas suas respectivas ruas e banheiros de 

uso coletivo.  A matéria de autoria de Amanda Miranda (2012) do Jornal do Commercio 

noticia a organização do núcleo da seguinte forma: 

Comunidade Ruy Frazão: a ocupação organizada como um condomínio 

Disciplina. Esta é a palavra de ordem da Comunidade Ruy Frazão. Falando 

assim, não parece tratar-se da ocupação do Movimento de Libertação dos 

Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, que ostenta a sua bandeira em terreno 

pertencente à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) desde 29 de 

janeiro. Nessa quarta-feira (29), a Ruy Frazão comemorou um mês de 

resistência com um bolo, mesmo sabendo sobre a decisão judicial de 

                                                           
121  Homenagem ao ex-aluno da UFPE, militante político e assassinado durante a ditadura militar no Brasil 

(1964-1985). 
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reintegração de posse para a União. Segundo a Justiça, eles deveriam 

desocupar o terreno até esta sexta-feira (2). "A UFPE está mostrando 

solidariedade com os moradores. Ficou decidido em reunião que eles 

entrariam com uma petição na Justiça para adiar o prazo, pedindo mais trinta 

dias", disse Graça Alves, uma das coordenadoras do MLB. Mesmo após o 

prazo, os moradores não pretendem deixar a comunidade. "O terreno estava 

inutilizado há 20 anos. Na verdade, lutamos para que seja construído aqui o 

Conjunto Habitacional Ruy Frazão, dando uma casa a cada família. Já 

enviamos cartas a Dilma Rousseff e Eduardo Campos solicitando", apontou 

Graça. A VIDA - Ao passar pelo portão de entrada, diariamente, Essília 

Maria Brito, 70 anos, tem que identificar-se e fornecer o número do seu 

barraco. Uma das inúmeras idosas da comunidade diz que procurou o 

movimento porque sempre teve o sonho de morar sozinha. Ela vivia com 

dois dos seus doze filhos no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. O 

mesmo faz Sulamita Ramos, que mora com o marido e uma filha adolescente 

em um lote de 30 metros quadrados que abriga o único barraco vermelho da 

Ruy Frazão. "Meu apê fica na Rua da Vitória. Aqui, todos ganham muitas 

coisas, é só alegria!", brincou Sulamita. Ela morava em "quartinhos" em 

favelas de Olinda, no Grande Recife. A identificação ao entrar na Ruy 

Frazão é só o primeiro indício da organização dentro da comunidade. Todos 

os dias, à noite, os moradores obedecem a uma escala de trabalho para 

realizar rondas de segurança. Durante o dia, para os que não trabalham, há 

mutirões de limpeza das ruas e de construção dos barracos. Outro 

compromisso para os moradores é a realização de assembleias para discutir a 

evolução das atividades. As ruas da ocupação, de nomes como sucesso, 

vitória e progresso, receberam dois mutirões nesta quinta-feira (29): de 

limpeza e de recuperação da creche comunitária, onde a lona estava sendo 

costurada. Além de receber as crianças, o espaço de funcionamento da 

creche também recebe palestras e oficinas. Os próximos eventos agendados 

abordarão a violência contra a mulher e a adoção de banheiros secos pelos 

moradores. O INÍCIO - "É preciso muita coragem para vir. No começo, é 

difícil, mas depois você passa a amar a comunidade pela solidariedade dos 

vizinhos e pela segurança. Antes, para pagar aluguel, eu deixava de colocar 

comida na mesa", explica Sulamita o motivo pelo qual escolheu viver na 

comunidade. "Não tem casa de alvenaria, não tem polícia, mas fazemos 

questão de manter a segurança e não deixamos uma moradia ficar amontoada 

na outra, por exemplo", diz a dona do barraco vermelho, fazendo questão de 

ressaltar, como os outros moradores, que a Ruy Frazão não é uma favela. 

Assim como Sulamita, a maioria dos ocupantes vivia de aluguel em favelas 

na Região Metropolitana do Recife ou em casa de parentes. Antes da 

ocupação, houve um cadastramento para decidir quantas e quais famílias 

participariam. Foi uma iniciativa do Movimento de Libertação dos Bairros, 

Vilas e Favelas, iniciando a procura por candidatos há sete meses (Portal de 

Notícias NE 10 -Jornal do Commercio- 01/03/2012). 

  

 Durante o período de ocupação, o MLB articulou reuniões junto à Reitoria da 

Universidade para a conquista do terreno que, por conseguinte, acionou a Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU) para a busca de uma resolução. Após dois meses de ocupação e 

várias articulações entre governo estadual, governo federal e MLB, o termo de compromisso 

foi assinado entre as seguintes instâncias: Secretaria do Patrimônio da União (SPU), 

Secretaria das Cidades de Pernambuco, Governo do Estado, Movimento de Luta nos Bairros 
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Vilas e Favelas (MLB) e a Universidade Federal de Pernambuco. Esses órgãos dividiram as 

responsabilidades da seguinte maneira: a Secretaria do Patrimônio da União se comprometeu 

a destinar ao movimento área de 24 mil metros quadrados no bairro de Afogados, também em 

Recife; o estado de Pernambuco expressou, em documento, sua desistência de interesse pela 

referida área, já que estava empenhado na solução do caso;  a UFPE se comprometeu a prestar 

assistência técnica para o anteprojeto habitacional da área destinada ao MLB, exigência dos 

órgãos que concedem crédito, em especial  a Caixa Econômica Federal.  

 Após dois meses de ocupação, a proposta é levada para as famílias e é decidida em 

assembleia a saída dos ocupantes e a continuação das reuniões, passeatas e mobilizações para 

a conquista do projeto habitacional e captação de recursos para a construção das moradias. 

  Em abril de 2012 é assinada, no auditório do Centro de Tecnologia da Universidade 

Federal de Pernambuco, a carta de anuência que destinaria um terreno 2,4 hectares no bairro 

de Afogados para as 350 famílias cadastradas no núcleo Ruy Frazão. O evento contou com a 

participação do Reitor Anísio Brasileiro, do Vice-reitor Silvio Romero, de Paulo Ferrari, 

representando o Patrimônio da União e de representantes da Caixa Econômica Federal e da 

Secretaria Estadual de Habitação (Figura 25).  
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FIGURA 25: SOLENIDADE DE ASSINATURA DO DOCUMENTO QUE DESTINOU 

O TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DAS MORADIAS 

 

 

               FONTE: SPU (2012). 

  

 A assinatura do contrato foi noticiada em 2012 pela Secretaria de Patrimônio da União 

(órgão ligado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que integrou a parceria): 

Planejamento garante moradia digna em Pernambuco Recife, O 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por intermédio 

da Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU/PE), 

assinou no último dia 13 a Carta de Anuência de um terreno localizado no 

bairro de Afogados ao Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas 

(MLB) – Pernambuco. Localizado na zona oeste de Recife, o terreno de 2,4 

hectares foi cedido pela SPU/PE para a comunidade Ruy Frazão, que 

ocupava, irregularmente, uma área da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Com esta nova área, obtida após negociações entre a SPU/PE, o 

MLB, o Governo de Pernambuco e a UFPE, a Superintendência em 

Pernambuco garante a recuperação do terreno para a UFPE. A cerimônia de 

assinatura da Carta de Anuência foi realizada no auditório do Centro de 

Tecnologia e Geociências (CTG) da UFPE e contou com a participação de 

mais de 500 pessoas dos movimentos populares, que foram agradecer o 

acordo, conquistado sem uso de violência. “A UFPE fez o seu papel de 

mediação, de promover o diálogo”, afirmou o reitor Anísio Brasileiro. “Este 

país tem que dar aos seus filhos pobres a dignidade humana”, complementou 

Serginaldo Santos, coordenador do MLB ao comemorar a assinatura da 

Carta. O nome da comunidade Ruy Frazão é em homenagem ao estudante da 

UFPE morto durante o regime militar. “A postura do movimento durante as 

reuniões foi sempre buscando o entendimento e a melhor solução para as 

famílias. Das áreas apresentadas pela SPU o terreno da Rua 21 de abril foi o 

mais adequado. Além disso, a SPU está empenhada em contribuir para o 

déficit habitacional, em Pernambuco este número chega perto de 50 mil 

unidades habitacionais. Promover a regularização fundiária e colocar as 

áreas da União para construção de habitações para baixa renda é um de 

nossos eixos estratégicos de atuação”, concluiu Paulo Ferrari, 
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superintendente da SPU/PE. O próximo passo será a busca de recursos 

financeiros, por parte do MLB, para a construção do habitacional e a 

assinatura do contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) pela 

SPU/PE ao Movimento. (Bruno Marinho, monitor de comunicação da 

SPU/PE, 17/04/2012). 

 

  A aprovação do projeto para a construção das 350 moradias populares através do 

PMCMVE, foi sancionado em maio de 2016, como um dos últimos atos da presidente Dilma 

Rousseff (PT) antes do afastamento de 180 dias. Porém, foi vetado dias depois pelo novo 

ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), que alegou falta de verba para execução da obra, 

suspendendo a construção ao total 11. 250 unidades122. O movimento organiza uma série de 

mobilizações, tanto na esfera estadual como na esfera nacional juntamente com outros 

movimentos sem-teto no intuito de denunciar esta suspensão e exigir o imediato 

encaminhamento dos projetos aprovados.  

 

6.1.4 Núcleo Mércia de Albuquerque I  

 

 A ocupação que desencadeou nos atuais núcleos Mércia de Albuquerque I e II é 

resultante de um intenso processo de mobilização que durou cerca de 13 anos, até a conquista 

das primeiras moradias pelas famílias. Data especificamente de abril de 2003 a ocupação nas 

proximidades do bairro de Dom Hélder, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do 

Recife, próximo à Lagoa do Náutico123.  

 O município de Jaboatão localiza-se no litoral do estado de Pernambuco e possui uma 

extensão territorial de 256 km², limita-se ao Norte com Recife e São Lourenço da Mata, ao 

Sul com o Cabo de Santo Agostinho, a Leste com o Oceano Atlântico a Oeste com Moreno. 

Configura-se como um dos maiores da RMR, com uma população total de 644.620 habitantes 

                                                           
122 Ver sobre a revogação da construção das moradias em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1772207-ministro-revoga-construcao-de-11250-unidades-do-

minha-casa-minha-vida.shtml> 

 
123 A Lagoa Olha D' água, comumente conhecida como Lagoa do náutico é a única lagoa de formação de restinga 

do nordeste e a única urbana no Brasil. Considerada como Área de Proteção Ambiental, de acordo com a lei 

federal nº 4.771/65 (art. 2o, alíneas a e b), é um local de suma importância, uma vez que suas águas têm 

influência do mar por meio de um canal que liga a lagoa ao estuário dos rios Jaboatão e Pirapama, em Barra de 

Jangada, além de funcionar como viveiro de diversas espécies. Entretanto, a Lagoa vem sofrendo com a 

ocupação desordenada e a falta de políticas públicas, causando a poluição e sua deterioração permanentemente 

(TENÒRIO, 2013). O bairro localiza-se num ponto altamente estratégico para a especulação imobiliária, isto é, 

próximo ao litoral sul, do porto de SUAPE e da Reserva do Paiva, fazendo com que houvesse um aumento 

gradativo de prédios e áreas exclusivas em sua proximidade, inclusive em áreas consideradas antes como 

periféricas. Consultar o trabalho de Galvão (2012): A produção capitalista da habitação: o caso do mercado 

imobiliário do município de Jaboatão dos Guararapes (PE) baseado nas novas reconfigurações produtivas da 

RMR.  
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em 2010 e uma população estimada para o ano de 2015 de 686.122 hab. (IBGE, 2016). Do 

ponto de vista econômico destaca-se pela presença de indústrias de variados segmentos, setor 

turístico - não só pela proximidade com o litoral mas por ser ponto estratégico de ligação para 

praias e locais famosos - e setor cultural, com variadas manifestações populares, além disso, 

há a proximidade com o porto de SUAPE (Figura 26). 

 Apesar de ser o segundo município em arrecadação, ficando atrás da capital do estado, 

os índices de desigualdade materializam-se em vários setores. No que se refere aos dados 

sobre déficit habitacional de 2008, por exemplo, a Fundação João Pinheiro calculou que o 

déficit era de 20.384 habitações, correspondendo a 10,5% dos domicílios do município (FJP, 

2010). 
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FIGURA 26: LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DOS NÚCLEOS DE  

OCUPAÇÃO NA CIDADE DE JABOATÃO DOS 

GUARARAPES

 
FONTE: IBGE. Malhas digitais (2010); Atlas de desenvolvimento humano do Recife (2005);     

Imagens Google earth (2016). Orgs: Cleiton Ferreira e Deivid Benício (2017). 



226 

 

 O local escolhido na época, nas proximidades da Lagoa do Náutico, possui imensas 

terras sem qualquer função social, áreas de difícil acesso e alagadiças, principalmente em 

épocas de fortes chuvas. Porém, utilizado para a criminalidade, para o abandono de carcaça de 

carros roubados, enfim, um local que sequer entra no mapa do poder público na hora de 

qualquer intervenção político-social. Esta realidade é tão atual que diversos habitantes que 

margeiam a lagoa sofrem com a falta de saneamento, postos de saúde, transporte e área de 

lazer até hoje. 

 Diante do quadro de ineficácia do Estado e a disponibilidade de terras para a 

construção de moradias populares, o MLB realizou o levantamento do imóvel a ser ocupado e 

descobre que se tratava de quatro terrenos cujos proprietários possuíam imensas dívidas de 

IPTU junto ao órgão municipal. O movimento organiza em torno de 200 famílias através de 

reuniões semanais, cujos encontros aconteciam na associação de moradores de Vera Lúcia, 

próximo ao local, também no município de Jaboatão. Essa etapa durou em torno de um mês e 

meio. Toda a estrutura comumente realizada pelo MLB foi acordada entre as famílias e a 

coordenação para a respectiva materialidade da ocupação. 

 Após a reunião de conquista de toda estrutura necessária, o terreno foi ocupado e deu-

se início ao processo de construção dos barracos e funcionamento das coordenações. Logo em 

seguida, mais famílias integraram-se à ocupação através da visibilidade e repercussão que ela 

ganha nas localidades circunvizinhas. Estrategicamente, o MLB estabeleceu a ocupação entre 

os quatro terrenos, ou seja, a disposição das famílias e construção dos barracos foram 

realizadas de modo que ocupassem parte dos territórios dos quatro terrenos. Seria uma forma 

de dificultar a reintegração de posse, visto que para desocupar, todos os proprietários 

deveriam agir junto à justiça para o pedido oficial. 

 Um mês depois de ocupado, as famílias são comunicadas pelo movimento que haveria 

a qualquer momento a reintegração de posse, visto que um dos proprietários havia ganhado a 

causa. A decisão do movimento com as famílias foi resistir e permanecer no local, porque só 

havia sido oficializada a reintegração de um terreno. Porém o esquema organizado pelo 

batalhão de choque, logo nas primeiras horas da manhã, foi extremamente repressivo: bombas 

de efeito moral, balas de borracha, diversos moradores presos, crianças e idosos sendo 

expostos à ação policial e à truculência. Rapidamente a ocupação estava destruída e, na 

mesma hora, as famílias decidem seguir em caminhada e ocupar o estacionamento da 

prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. A esta altura já existia em torno de 400 famílias 

integradas ao movimento. 
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A ocupação do estacionamento durou cerca de um mês, finalizando com a promessa 

da secretaria de habitação fazer a doação de um terreno para a construção das moradias. 

Como a secretaria não conseguiu encontrar um terreno disponível que pudesse acomodar 

todas as famílias envolvidas na ocupação, o MLB decide em comum acordo com as famílias, 

que haveria um desmembramento da ocupação Mércia de Albuquerque em I e II, ou seja, num 

terreno em Barra de Jangada ficaria o núcleo Mércia I (Figura 27), e, em outro terreno em 

Cajueiro Seco ficaria o núcleo Mércia de Albuquerque II. A conquista do terreno foi 

resultante de um longo processo de mobilização e intermediação junto à prefeitura de 

Jaboatão dos Guararapes. 

 

FIGURA 27: LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO MÉRCIA DE ALBUQUERQUE I APÓS 

CONQUISTA DO TERRENO, NO BAIRRO DE BARRA DE JANGADA, EM 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

 

FONTE: IBGE. Malhas digitais (20100; Imagens Google earth (2016). Orgs: Cleiton Ferreira e   Maria 

Pessoa (2016). 

 

Após a conquista do terreno, as mobilizações ocorreram sistematicamente, seja para a 

regularização do imóvel, para a inserção das famílias em uma política de construção 
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habitacional do governo federal (neste caso no Programa Minha Casa Minha Vida124) ou 

mesmo para pressionar na aceleração das obras (Figura 28). Vale salientar que todo o 

processo de conquista aconteceu com extrema morosidade por parte do poder público, fato 

que levou 13 anos para que as moradias deste núcleo ficassem efetivamente prontas.  

 

FIGURA 28: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS MORADIAS EM 

TERRENO CONQUISTADO PELO MLB, 2013 

 

   FONTE: Google Maps (2016), captura em outubro de 2013. https://www.google.com.br/maps/@-        

8.2200778,-34.9313997,3a,75y,124.44h,92.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6uTkXNrSGhexWAzitc-

TBw!2e0!7i13312!8i6656 

 

Em dezembro de 2015, as moradias são efetivamente entregues. Trata-se de um 

conjunto habitacional com 256 apartamentos com 41m² cada, construídos em prédio tipo 

“caixão” em quatro andares. O conjunto possui ainda quadra poliesportiva e um salão de 

festas para os moradores. Em parceria com o poder público municipal, o acesso ao conjunto e 

o saneamento básico necessário foi provido. Também foram articuladas parcerias com 

universidades para a realização do diagnóstico das famílias do núcleo, mecanismo exigido 

pela Caixa para a liberação de valores (Figura 29). 

 

                                                           
124 Há uma modalidade que opera com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) oriundos do 

Orçamento Geral da União (OGU) para atender a construção de unidades habitacionais e minimizar o déficit 

habitacional de famílias com renda de até R$ 1.600,00, considerando a estimativa da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), de 2008. A inscrição é feita pelo poder público (estados e municípios) que, 

encaminha a proposta de compra de terrenos e produção ou requalificação para a Caixa. Após a análise e 

aprovação do projeto, a Caixa contrata a operação e acompanha a execução da obra. Ver detalhes em: 

<http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-

vida/Paginas/default.aspx>. 
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FIGURA 29: CONJUNTO HABITACIONAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE I 

CONCLUÍDO 

 

 

       FONTE: Acervo fotográfico do MLB (2015). 

 

 Atualmente, as famílias não pagam pela casa onde moram. As despesas se resumem às 

contas de energia e de água, valores que possuem taxas reduzidas para baixa renda. Elas 

mantêm a taxa de condomínio no valor de R$ 40,00 mensais, que é utilizada na limpeza, 

organização, reparos e melhorias do conjunto.  

 Este núcleo juntamente com o Mércia II é um marco na atuação do MLB no estado de 

Pernambuco, pois apesar de ser o primeiro efetivamente realizado, foi permeado por uma 

série de circunstâncias que exigiram uma mobilização permanente das famílias para a 

conquista das moradias. Foram sucessivas paralisações nas obras, atuações do MLB junto ao 

Ministério das Cidades para liberação dos recursos, mudanças de empresas responsáveis pela 

construção das moradias, provisão do conjunto com a infraestrutura necessária, entre outros. 

Logo, a conquista das habitações tornou-se um símbolo de luta para os  moradores (Figuras 

30 e 31). 
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FIGURAS 30 E 31: COLOCAÇÃO DE PLACA ALUSIVA AO HABITACIONAL E 

CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS CHAVES 

 

 
FONTE: Acervo fotográfico do MLB (2015). 

 

 

5.1.5 Núcleo Mércia de Albuquerque II   

 O Mércia de Albuquerque II surgiu do desmembramento da ocupação realizada em 

2003, na cidade de Jaboatão. Com o processo de negociação com a prefeitura municipal, ficou 

decidido que a mesma ficaria encarregada de "ceder" um terreno para a construção das 

moradias para as famílias ocupantes. Entretanto, com a dificuldade de encontrar um imóvel 

que comportasse as 448 famílias, houve o desmembramento, isto é, a divisão da ocupação em 

dois imóveis. Assim, cada núcleo ficaria, consequentemente, responsável pela mobilização e 

busca de recursos para a construção das respectivas moradias. O núcleo Mércia de 

Albuquerque II, após a conquista do terreno, está localizado no bairro de cajueiro Seco, em 

Jaboatão dos Guararapes (Figura 32). 
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FIGURA 32: LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO MÉRCIA DE ALBUQUERQUE II, NO 

BAIRRO DE CAJUEIRO SECO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES 

 

   FONTE: IBGE. Malhas digitais (2010); Imagens Google earth (2016). Orgs: Cleiton Ferreira e Maria 

Pessoa (2016). 

 

Até o ano de 2011, as reuniões eram realizadas conjuntamente, isto é, aglutinavam-se 

as famílias dos dois núcleos. Todavia o MLB percebeu que era preciso desmembrar também o 

processo organizativo, visto que carecia de atuações específicas pela particularidade que o 

núcleo possuía. Sendo assim, as reuniões aconteciam quinzenalmente na associação de 

moradores de Cajueiro Seco, nome também do bairro do terreno cedido. Em situações 

específicas, quando necessitava dar um informe urgente, o movimento convocava uma 

assembleia extraordinária.  

 Em 2012, o projeto de construção das moradias é aprovado e contratado pelo governo 

federal através do programa MCMVE, decidindo pela construção de 192 apartamentos com 

41 m² , na modalidade conjunto habitacional, em blocos de 4 andares cada um, somando 24 

blocos no total (Figura 33).  
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FIGURA 33: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 

(TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ÁGUA E ESGOTO) NO 

TERRENO CONQUISTADO 

  

 

         Fonte: Google Maps (2016), captura em outubro de 2013. https://www.google.com.br/maps/@-

8.1730175,-

34.9314827,3a,75y,93.54h,91.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sP1DgKOwZr9cDZNPDalqI4w!2e0!7i13312!8i66

56!6m1!1e1 

 

 No conjunto ainda estava prevista a construção de creche, quadra poliesportiva e 

centro comunitário (já finalizados). O processo de mobilização e diálogo com o Estado 

viabilizou a conquista dos seguintes elementos: terreno, conquista a partir das mobilizações 

junto à prefeitura; centro comunitário, creche e quadra, de responsabilização do governo do 

Estado e, recursos para a construção dos apartamentos, de responsabilidade do governo 

federal, via Ministério das Cidades (Figuras 34 e 35).  
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FIGURAS 34 E 35: PROCESSO DE FINALIZAÇÃO DA OBRA NO NÚCLEO 

MÉRCIA DE ALBUQUERQUE II EM CAJUEIRO SECO, JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, 2016 

 

 

FONTE: o autor (2016). 

 

 As reuniões continuam acontecendo e o movimento organiza também nesses encontros 

o encaminhamento da obra, decisões sobre o processo de construção e o projeto técnico-

social, através de palestras, minicursos, apresentação de vídeos que discutem com as famílias 

temas como: cidadania, a convivência em comunidade, meio ambiente e outros. (Figura 36).  

 

FIGURA 36: REUNIÃO DO NÚCLEO MÉRCIA DE ALBUQUERQUE II NO 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO, 2015 

 

 

          FONTE: o autor (2015). 
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 Atualmente, o conjunto está em processo de finalização com 70% da obra realizada, 

restando apenas o acabamento interno das unidades como colocação do reboco, instalação de 

cerâmicas, incorporação da parte elétrica e acessórios da cozinha e banheiro. Mesmo restando 

esses detalhes para a finalização total da obra, a situação é de incerteza diante da conjuntura 

nacional, pois com a crise econômica e política do país há a possibilidade concreta de 

supressão do recurso destinado à construção das moradias pela Caixa.  Ver principais eventos 

de ação do MLB nas linhas do tempo a seguir (Figuras 37, 38 e 39): 
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ANOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
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Núcleo D. Hélder                       

Núcleo M. de Tejucupapo 

Núcleo Ruy Frazão 

Núcleo M. Albuquerque I 

Núcleo M. Albuquerque II 

FIGURA 37: EVENTOS DE AÇÃO DOS MOBILIZADORES PRECÁRIOS 
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FIGURA 38: EVENTOS DO MLB EM DIREÇÃO ÀS FAMÍLIAS E AO ESTADO 
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FIGURA 39: EVENTOS DO MLB NA ESFERA DA TECNOBUROCRACIA (GOVERNOS, CEF, INSTITUIÇÕES, ETC.) 
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6.2 Caracterizações e proposições acerca da dinâmica do MLB frente ao Estado 

capitalista 

 Diante do contexto abordado, fica claro o papel que os movimentos sociais   

sem-teto desempenharam ao longo das décadas no Brasil. Desde as mobilizações pela 

redemocratização do país, até as reivindicações em torno de uma cidade 

verdadeiramente para todos, onde o capital especulativo-imobiliário seja questionado 

em sua essência, onde os espaços públicos sejam direcionados para o bem comum e 

onde a população mais pobre tenha voz e vez, por outro lado, as famílias que integram 

estes mesmos movimentos, resultam da precarização do trabalho e da exploração 

sociometabólica do capital.  

 De fato, os dados mostram estas contradições na prática, pois as famílias que o 

MLB assiste integram uma população altamente heterogênea, do ponto de vista 

funcional, ao mesmo tempo em que elas possuem limitados acessos aos bens básicos, 

proferidos pelo Estado como educação, saúde, transporte, segurança, lazer, cultura, 

entre outros. São vendedores ambulantes, costureiras, prestadores de serviços 

(pedreiros, encanadores, eletricistas, etc.), desempregados, estudantes125, empregadas 

domésticas, diaristas, serventes, trabalhadores formais e biscateiros, que se dividem ao 

longo do dia, nas tarefas domésticas e na procura de trabalho ou em jornadas 

extenuantes126 para terem acesso às condições mais elementares de vida. Na qual 

denominamos estes agentes neste trabalho de Mobilizadores Precários. 

 Eles não podem ser considerados classe média porque aumentaram seu poder de 

consumo ou mesmo seu potencial de renda, nem tampouco porque muitos deles foram 

direcionados para uma maior concentração no setor de serviços nos últimos anos, uma 

vez que estas características não podem ser utilizadas como critérios para o surgimento 

de uma "nova classe média". O fato é que há uma complexificação no mundo do 

trabalho provocado pela expansão capitalista, onde a precarização é a espinha dorsal, 

cuja organização não se limita exclusivamente à fábrica ou à indústria, mas atinge o 

trabalho informal, o terceirizado e os subcontratos. Essa tendência é entendida como 

                                                           
125 Ver os trabalhos de Souza (2012) e Stading (2015) sobre a incorporação dos jovens ao mercado de 

trabalho precário, através dos chamados estágios ou nas centrais de atendimento como o telemarketing. 

 
126  Alguns dos entrevistados relataram que chegam a trabalhar em torno de 12 a 14 horas, especialmente 

quando trabalham por “conta própria”.  
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uma funcionalidade ao capital, já que há uma economia de gastos com a não 

regularização da força de trabalho (TAVARES, 2004).  

 Fundamentalmente, essa heterogênea classe trabalhadora, integrante desse 

movimento social aqui analisado é caracterizada não somente pela sua inserção entre os 

meios privados de produção e entre as forças produtivas (como força de trabalho barata 

e degradante), mas também pelo baixo grau de instrução - mesmo havendo avanços 

importantes nos últimos decênios -, pelo péssimo local de moradia e/ou habitabilidade, 

pelos mecanismos de acesso ou a negação dos direitos mais básicos e elementares da 

cidadania, como hospitais e escolas de qualidade, pela fragilidade de acesso ao 

transporte público, pela ausência de uma empregabilidade digna e do respeito às leis 

trabalhistas, pela fragmentação ou inexistência de sindicatos representativos fortes, pela 

resignação no trabalho em virtude do medo do desemprego, pela limitação quanto ao 

acesso às áreas de lazer e ao espaço público, pelo comprometimento de grande parcela 

de sua renda para pagar o aluguel. Enfim, é uma coletividade significativa de homens e 

mulheres inseridos na condição de precarizados e explorados pelo capitalismo 

monopolista. 

 Mesmo considerando os aspectos materiais que definem a classe dos 

Mobilizadores Precários, os aspectos imateriais (ideologia, sentimento e emoção) não 

podem ser minimizados. Para Marx (1996), são os aspectos subjetivos que definem a 

superestrutura, isto é, a visão de mundo de uma classe, em que as condições sociais de 

existência convergem para o surgimento de toda uma superestrutura de sentimentos, 

ilusões, modos de pensar e visões da vida distintos e particulares. Milton Santos (1996) 

denominou esses elementos de psicosfera, ou seja, o reino das ideias, crenças, paixões e 

lugar da produção de um sentido. A esfera da ação humana que pode definir um dado 

lugar pela copresença, pelos elementos comunicacionais, podendo apontar para o reino 

da liberdade a partir das relações interpessoais. 

 Toda classe cria esta subjetividade a partir das bases materiais e das relações 

sociais que existem e estão inseridas, logo, os mecanismos imateriais e ideológicos que 

nortearão a ação dos movimentos estarão intimamente relacionados à sua condição de 

vida diária (cotidianidade). Neste caso, a tomada de consciência, que se refere à 

construção de uma ideologia política, cultural e social particular, torna-se essencial para 

entender as práticas do MLB.   
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 As famílias que integram o movimento constituem-se de pessoas que enxergam 

na mobilização social e na organização, uma possibilidade de mudança socioeconômica, 

de inserção cidadã e, de garantia a um bem elementar e essencial, como princípio básico 

dos direitos humanos, consagrado, em convenções internacionais e na Constituição 

brasileira, que é o direito à moradia. Entretanto, é um bem altamente manipulado pelo 

capitalismo monopolista e pelas corporações imobiliárias, sejam elas de médio ou 

grande porte, inclusive, com a anuência do Estado. Basta analisar as áreas em que os 

núcleos estão localizados, ou seja, locais com potencial de expansão de programas 

habitacionais, de especulação imobiliária, dotadas de certa infra-estrutura que encarece 

o valor da terra e, de possível tensão.  

 Essencialmente, o estudo nos mostrou vários exemplos de famílias cujos pais 

têm origem na zona rural, com baixa escolaridade e que migraram para a cidade em 

busca de condições melhores de vida. Todavia, a precariedade foi uma marca comum 

para quem se aventurou nessa direção. As famílias que possuem essa trajetória e que 

tiveram praticamente toda sua história de vida na cidade, conseguiram ter melhor 

escolaridade, profissionalização e enxergar algo além do corte da cana para terceiros e 

da agricultura de subsistência extremamente deficitária (se compararmos com a história 

de vida dos pais). Porém, a cidadania plena ainda é algo utópico e irrealizável. O que 

ameniza o sofrimento de muitos é a manutenção do espírito de coletividade, o 

sentimento de cooperação e a coesão em torno de conquistas efetivas, tornando-se os 

pilares para que as famílias possam se manter firmes, mesmo tendo que suportar muitos 

anos de espera pela moradia. Também enxergamos que a ação do movimento é 

fundamental a fim de que a manutenção da coesão e da credibilidade não seja 

arrefecida. 

 Há um sentimento de pertencimento coletivo, inseridos na base social das 

famílias127, ou seja, uma visão de mundo entre as pessoas que mantêm uma certa 

organicidade, atrelado ao poder da crença mobilizadora, inseridas num contexto de 

                                                           
127 É importante destacar que há um grau de heterogeneidade de consciência e pertencimento ao 

movimento, isto é, nem todas as famílias se sentem membros do MLB. Credita-se a isso a alguns fatores, 

como o arrefecimento da mobilização, o interesse exclusivamente na conquista da casa (minimizando o 

papel do MLB) e, principalmente, os critérios de participação em determinados programas habitacionais, 

na medida em que havia uma seletividade das famílias. 
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reivindicações e lutas cotidianas, fundamentalmente diferente de pessoas "comuns", 

sem contato com a organicidade e com as práticas do MLB128.   

 Os territórios ou os locais comumente chamados de núcleos pelo movimento, se 

caracterizam também, por unidades de representação política, representação esta que as 

famílias constroem do mundo (desigual), territórios de estilos de vida solidária. Este 

agrupamento de indivíduos, num contexto social específico, de despertar para a luta 

popular, são os que denominamos de Mobilizadores Precários, atuando num contexto 

eminentemente urbano. Concordamos, portanto, com Braga (2015) ao sintetizar que: 

"[...] a condição que melhor traduz o proletariado precarizado hoje em dia no país é a 

inquietação social (grifo do autor). 

 Diante deste contexto, torna-se um tarefa essencial questionar permanentemente 

a práxis do movimento como o primeiro passo para a ação dialética da crítica e auto-

crítica, no sentido de avançar em suas estratégias e práticas cotidianas à luz da 

introdução de políticas de habitação democráticas e participativas dos últimos anos.  

 As ações do MLB integram mecanismos contra-hegemônicos os quais colocam 

em xeque um modelo de desenvolvimento que inclui precariamente grande parte da 

população da Região Metropolitana do Recife, objeto de nossa pesquisa em duas 

cidades especificamente. Desta forma, a aglutinação e organização das famílias em 

torno de um núcleo, bem como o acompanhamento sistemático das mesmas, através das 

reuniões, assembléias e negociações com o poder público, terminam sendo ações 

educativas e incentivadoras para as conquistas propostas pelo movimento129. É a partir 

dessas ações insurgentes que o movimento coloca na pauta do debate a necessidade de 

democratizar o espaço urbano e o direito à cidade. Para isso, é fundamental (re) pensar 

nos aspectos ideológicos e nos elementos da práxis que norteiam o movimento, 

essencialmente, como os aspectos subjetivos são trabalhados com as famílias.  

                                                           
128  Os aspectos ideológicos que norteiam os militantes (dirigentes do MLB) são mais uniformes e menos 

propícios à desmobilização, porém, não estão imunes ao abandono da luta e às divergências no que se 

refere à organização. 

 
129 Discordamos de Standing (2015) que define a classe dos precariados como uma classe que não se 

mostra organizada, que não busca ativamente seus interesses, em face da sobrecarga de informações e das 

forças tecnológicas. No contexto brasileiro, o precariado é uma classe ascendente, com certo grau de 

mobilização e reivindicação, materializando-se nos movimentos sem-teto, nos grupos de camelôs que 

questionam a saída forçada e a intervenção urbana antidemocrática, nas associações de bairro e  

moradores independentes que se unem contra a saída obrigatória diante de grandes obras urbanas, nos 

movimentos pela transporte público de qualidade e pela tarifa popular, na luta contra a violência policial, 

entre outros.    
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 Em suas análises sobre “a elevação cultural das massas”, Grasmci (2002) 

enfatiza a importância da conscientização crítica das classes trabalhadoras, 

particularmente quando se tem uma carga ideológica das classes dominantes atuando de 

forma permanente nos aspectos culturais130. Para ele, era preciso criar mecanismos 

reflexivos, construindo uma “hegemonia cultural” através de uma verdadeira batalha 

com as classes populares, contrapondo-se à cultura dominante e modificando a 

mentalidade das classes excluídas do poder. 

Este mecanismo de reflexão colocaria em xeque a “visão da classe dominante”, 

baseada em preconceitos e tabus solidificados pelo meio. Dessa forma, era preciso criar 

uma batalha cultural e obter a hegemonia, conquistando mentes para depois conquistar o 

poder através de uma visão de mundo nova, revolucionária e transformadora 

(GRASMCI, 2002). Para isso, o autor deixa claro que os espaços tradicionais de 

educação, como as escolas, não correspondem à dinâmica social, pois reproduzem 

apenas a hegemonia burguesa. Seria, portanto, necessário que os círculos de cultura que 

funcionassem no interior dos conselhos de fábrica e pudessem ser um meio de 

construção da revolução proletária, independente e autônoma.  

O autor ainda esclarece que a hegemonia não é um poder dominador, visto que 

uma classe não se sobrepõe ideologicamente a outra sem recorrer a alianças e 

articulações, mesmo que de maneira inconsciente. Dessa maneira, a classe dominada 

precisa se organizar para realizar uma reforma moral e intelectual e, consequentemente, 

conquistar o poder (op. cit. 2002). 

Neste contexto, é importante refletir sobre o papel que desempenham as 

ocupações, os núcleos e, consequentemente, os conjuntos habitacionais 131. É preciso 

                                                           
130 Entende-se por cultura um conjunto de valores morais e regras de comportamento (GRASMCI, 2002). 

 
131 O movimento diferencia estes três termos da seguinte maneira: ocupação seria o estabelecimento das 

famílias em um determinado imóvel, no caso do MLB; a maioria das ocupações funciona de forma 

temporária, e, o período, é definido de acordo com o processo de negociação com o poder público, bem 

como com a conquista da desapropriação do imóvel. Isto não impede que as famílias desenvolvam 

mecanismos de habitabilidade, moradia e ajuda mútua através das comissões de segurança, alimentação e 

disciplina, por exemplo, no imóvel ocupado; Núcleo: seria teoricamente a segunda etapa, ou seja, o 

período em que o imóvel já iniciou ou está prestes a iniciar o processo de construção e a área já 

desapropriada serve de reuniões, assembléias e discussão sobre o andamento da obra. Este é o momento 

também que as famílias voltam a morar em casas de parentes, aluguel, etc. Conjuntos habitacionais: 

seriam a consolidação de todo o processo de ocupação, negociação e construção das moradias, 

resumidamente, seriam as casas propriamente ditas. Todo este processo pode levar anos (entre 5 e 10 anos 

aproximadamente), depende da conjuntura política e do caráter de mobilização do movimento frente ao 

Estado.   
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criar nesses territórios ambientes propícios à mobilização, à discussão política e à 

transformação da realidade de cada família, isto é, nas palavras de Grasmci (2002): a 

“elevação cultural das massas”. Se muitos estudiosos reconhecem que a educação não 

formal, ou seja, a educação que não segue princípios hierárquicos (muitas vezes de 

“cima para baixo”) consegue desempenhar um papel fundamental na reflexão e na busca 

da cidadania, por que não redefinir as próprias práticas pedagógicas do movimento? 

O movimento analisado, por exemplo, insere-se neste contexto. Suas ações e 

práticas dialogam com perspectivas muito mais amplas do que simplesmente 

educativas, como analisa Arroyo (2003): 

 

 Os movimentos sociais têm sido educativos não tanto através da 

propagação de discursos e lições conscientizadoras, mas pelas 

formas como tem agregado e mobilizado em torno das lutas pela 

sobrevivência, pela terra ou pela inserção na cidade. Revelam à 

teoria e ao fazer pedagógicos a centralidade que tem as lutas pela 

humanização das condições de vida nos processos de formação. 

Nos relembram quão determinantes são, no constituir-nos seres 

humanos, as condições de sobrevivência. A luta pela vida educa 

por ser o direito mais radical da condição humana (ARROYO, p. 

32, 2003). 

 

Entretanto, as práticas educativas de lidar e refletir com as famílias sofrem com 

o discurso burocrático de construção, andamento das obras, entrega das moradias e 

trabalhos posteriores, principalmente quando são realizadas as assembleias. Nessa 

ocasião, o discurso, muitas vezes, é mecânico e "pré-moldado"; informa, mas não cria 

um sentimento de questionamento nas famílias. Nesses encontros, alguns 

questionamentos poderiam ser força motriz para a reflexividade, por exemplo: o atraso 

nas obras é consequência de quê? A falta do engajamento político das famílias interfere 

de que forma? Por que mobilizar? Por que a conquista da casa pode ser o primeiro passo 

para transformações socioespaciais? Após a conquista da casa, que ações podem ser 

encaminhadas pelos moradores? 

O resultado do estudo mostra o quanto as ações pedagógicas do movimento são 

limitadas, quando se considera o grau de trabalho e coesão das famílias, pois a 

quantidade de membros pertencentes ao movimento reduz significativamente após a 

entrega das moradias, por outro lado, a cronologia é um fator importante, porque quanto 

maior o tempo de entrega das moradias, maior o processo de desmobilização e 

descrédito no movimento, refletindo também no número de desistências e no 
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arrefecimento da participação nas reuniões e nos atos organizados, fruto principalmente 

da leniência do Estado. De fato, o tempo longo da ação do Estado em áreas pobres é 

resultante das descontinuidades políticas e técnicas, um fator muito desestimulante para 

as negociações.  

Muitos deles não sentem interesse em construir ações coletivas no conjunto 

habitacional onde residem depois de diversas lutas travadas, sejam para a construção da 

associação de moradores ou mesmo em mobilizações posteriores que possam surgir, 

como: conquista de calçamento de ruas, construção de creches, escolas ou a implantação 

da coleta seletiva, paralelamente, a dimensão da propriedade individual ascende em 

contraposição à dimensão coletiva (SILVA, 2012). Muitos deles reconhecem a 

importância da luta e mobilização, contudo, minimizam o poder da práxis. 

É óbvio que a contraposição do movimento em relação à “cultura” dominante é 

extremamente desigual: meios de comunicação, padrões de vida, comportamentos e 

valores morais hegemônicos funcionam, muitas vezes, como mecanismos que 

desarticulam, promovem o individualismo, isto é, a introjeção do “opressor”, nas 

palavras de Freire (1987):  

A estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela 

contradição vivida na situação concreta, existencial, em que se 

"formam". O seu ideal é, realmente, ser homens, mas, para eles, ser 

homens, na contradição em que sempre estiveram e cuja superação 

não lhes está clara, é ser opressores. Estes são o seu testemunho de 

humanidade. Isto decorre, (...) do fato de que, em certo momento 

de sua experiência existencial, os oprimidos assumem uma postura 

que chamamos de "aderência" ao opressor. Nestas circunstâncias, 

não chegam a "admirá-lo", o que os levaria a objetivá-lo, a 

descobri-lo fora de si (FREIRE, p. 87, 1987).      

 

Porém, o próprio autor (1987) estabelece mecanismos que possam construir a 

práxis libertadora, ou seja, a reflexão, a criticidade, a sua condição enquanto ser 

pensante que possa conduzir à prática da liberdade: 

 

 Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, 

e se engajam na luta organizada pela sua libertação, começam a 

crer em si mesmos, superando, assim, sua “conivência” com o 

regime opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em nível 

puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental, 

é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a 

sério empenho de reflexão, para que seja práxis. [...] O que pode e 

deve variar, em função das condições históricas, em função do 

nível de percepção da realidade que tenham os oprimidos é o 
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conteúdo do diálogo. Substituí-lo pelo anti-diálogo, pela 

sloganização, pela verticalidade, pelos comunicados, é pretender a 

libertação dos oprimidos pela “domesticação”. Pretender a 

libertação deles sem a sua reflexão no ato desta libertação é 

transformá-los em objeto que devesse salvar de um incêndio. È 

fazê-los cair no engodo populista e transformá-los em massa de 

manobra (FREIRE, p.108, 1987)        

 

As práticas das famílias terminam sendo caracterizadas ou condicionadas 

meramente pela busca da casa, que de fato é o objetivo primordial do movimento e das 

famílias sem-teto. Mas até a sua conquista efetiva, há uma série de questionamentos que 

poderiam ser discutidos em torno desse contexto: a conjuntura política, social e 

econômica do país, que exclui um elevado número de famílias na conquista da casa; a 

necessidade pela reforma urbana; a concentração de renda e a estrutura fundiária no 

país, que resultam em espaços cada dia mais segregados e contraditórios; a privatização 

dos espaços públicos como praças, parques e áreas verdes; e, fundamentalmente, a 

importância na busca de uma práxis libertadora, ou seja, a conquista efetiva da produção 

social do habitat, colocando a dimensão humana no centro de todo o processo, 

fortalecendo, assim,  os excluídos, a comunidade e as famílias.  

Certamente que estes assuntos são tratados em todo o processo organizativo, isto 

é, desde as primeiras reuniões antes da ocupação até a cerimônia de entrega das 

moradias, todavia, as informações devem surgir através da reflexão e da práxis em cada 

uma das famílias inseridas neste contexto e não de forma pragmática. Transformando, a 

própria mobilização num elemento também precário.  A assinatura da ata de presença 

nas reuniões, assembleias e mobilizações parece ser mais importante do que o efetivo 

comparecimento das famílias aos eventos promovidos pelo MLB (mobilizações e atos). 

Isso parece ser um dos pontos que requer atenção, uma vez que a mobilização tem 

caráter "espontâneo" e depende do grau de consciência de cada família. A participação 

não deveria ocorrer simplesmente por estar vinculada ao movimento pela conquista da 

moradia.  

O foco é, portanto, a necessidade da luta pela casa, mas não se criam 

mecanismos críticos e reflexivos antes e após a entrega das moradias, colocando em 

evidência a importância da participação nessas atividades, logo, o movimento precisa 

compreender, que os aspectos da mobilização exigem uma permanente busca pela 

liberdade, isto é, a liberdade como condição essencial de existência e garantia dos 

direitos deve ser uma luta incessante, cujos objetivos são a superação da velha situação 
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posta pelos opressores. Porque a entrega da casa pela casa pode causar duas 

contradições: 1. Tornar o movimento "relações públicas" ou mero negociador entre 

famílias e Estado e 2. Inserir as famílias (apenas) a um modelo de consumo vigente no 

país que beneficia aos grupos imobiliários. 

Logo, deve-se questionar a dimensão da atuação do movimento e reflexão, pois 

são instrumentos dialéticos que funcionam em torno de uma práxis libertadora, 

pensando os seres oprimidos como capazes de realizarem uma análise crítica e reflexiva 

da sociedade e da sua cotidianidade, superando uma educação depositária, dirigista, dos 

comunicados, típica dos opressores. Freire (1987) esclarece que não se trata de uma 

“propaganda libertadora”, realizada através do trabalho de uma liderança 

revolucionária, mas fruto de um processo de conscientização, do dialogar com os 

oprimidos:  

 

Para o educador humanista ou o revolucionário autêntico a 

incidência da ação é a realidade a ser transformada por eles com os 

outros homens e não estes. Quem atua sobre os homens para, 

doutrinando-os, adaptá-los cada vez mais à realidade que deve 

permanecer intocada, são os dominadores. Lamentavelmente, 

porém, neste “conto” da verticalidade da programação, “conto” da 

concepção “bancária”, caem muitas vezes lideranças 

revolucionárias, no seu empenho de obter a adesão do povo à ação 

revolucionária. Acercam-se das massas camponesas ou urbanas 

com projetos que podem corresponder à sua visão do mundo, mas 

não necessariamente à do povo. Esquecem-se de que o seu objetivo 

fundamental é lutar com o povo pela recuperação da humanidade 

roubada e não conquistar o povo. Este verbo não deve caber a sua 

linguagem, mas na do dominador. Ao revolucionário cabe libertar 

e libertar-se com o povo, não conquistá-lo (op. cit. p. 117, 1987). 

 

Outro ponto importante é o caráter intermediador que o MLB possui. De fato, 

sem a interlocução junto aos órgãos do Estado, não há avanços quanto à regularização 

do imóvel, à inserção aos programas de construção das moradias, à construção dos 

projetos sociais, porque o Estado, no capitalismo, não cria mecanismos efetivos de 

independência dos movimentos sociais do ponto de vista político-social, pois restringe 

políticas autônomas efetivas.  

Dessa forma, o diálogo com o Estado, mesmo funcionando como ferramenta 

estratégica e política importante para as conquistas das famílias, às vezes, atua como 

limitador de ações, fazendo com que as questões meramente burocráticas sejam mais 

importantes que a combatividade e a organização das famílias em torno da 
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transformação da sociedade. Um exemplo disso, é a própria criação da Associação de 

Habitação Popular do Nordeste (AHPNE) que dirigiu a obra em D. Hélder Câmara, pré-

condição para a aprovação pelo Ministério das Cidades do programa Crédito Solidário. 

A associação assumia o papel de mediador do Estado, exigindo que se cumpram as 

regras do programa, com risco de exclusão das famílias. 

As mudanças provocadas pela aprovação do Estatuto da Cidade, pela criação do 

Ministério das Cidades e pela elaboração de políticas de habitação de interesse social e 

autogestionadas através da ascensão de governos com caráter popular a partir de 2002 

estimularam o fundamento de intermediação e do diálogo entre os movimentos sociais 

sem-teto e o Estado. Assim, torna-se fundamental a figura de um representante do 

movimento no Conselho das Cidades e nas reuniões estratégicas com representantes das 

esferas municipal, estadual e federal. Muitas vezes, alguns desses representantes 

mostram mais desenvoltura em realizar uma pauta de reivindicação, em sentar-se à 

mesa com representantes dos órgãos públicos, em leis e estatísticas conjunturais do que 

na mobilização das famílias para um ato promovido pelo movimento. Não que o diálogo 

não seja importante. Porém ele é um meio para a conquista e não o fim.  

Para Maricato (2015), o “modo petista de governar”, através de gestões 

inovadoras, autodeterminadas “democráticas populares” e com a participação social 

recuou, ao passo que a cidade corporativa e a aplicação de recursos na iniciativa 

privada, por parte do Estado, tiveram um salto significativo. Atrela-se a isso, o 

esquecimento de bandeiras históricas como a Reforma Urbana e o rompimento da 

estrutura fundiária vigente.  

Rui Braga (2015) sinaliza que este modelo de governabilidade foi introjetado 

também em setores sindicais132, sobretudo após a eleição de Lula em 2002: 

 

No entanto esses dirigentes foram absorvidos pelo aparelho de 

Estado e pelos fundos de pensão, transformando-se em verdadeiros 

administradores do investimento capitalista no país. Ou seja, eles 

não representam mais os interesses históricos dos trabalhadores, 

mas, sim, os interesses particulares de uma burocracia sindical que 

                                                           
132 A partir do levantamento do número anual de greves no Brasil, compilado pelo DIEESE entre os anos 

de 1992 e 2008, Cardoso (2016) observou uma redução gradativa das greves, especialmente a partir dos 

anos 2000, resultantes do amortecimento da ação sindical provocadas pela precarização da classe 

trabalhadora e pela substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, além disso, houve a permanência da 

estrutura sindical corporativista e das opções políticas de liderança da CUT, que direcionou seu apoio à 

política do governo e ao posicionamento acrítico às mudanças no mundo laboral, já no primeiro mandato 

de Lula. 
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rapidamente está se transformando em uma burguesia de Estado. 

Esse tipo de "transformismo" social tende a afastar as antigas 

lideranças sindicais absorvidas pelas funções administrativas das 

demandas provenientes do ativismo de bases formadas, sobretudo, 

pelo proletariado precarizado. Eis o campo de tensão entre o 

regime de acumulação e o modo de regulação (BRAGA, p. 202, 

2015).  

 

Esses motivos contribuíram para um período de refluxo dos movimentos sociais 

organizados e a indefinição (e crise) quanto à linha reivindicativa que alguns deles iriam 

adotar: "bater de frente" com o governo que promoveu a abertura destes canais? Instituir 

a ruptura e partir para a luta de reformas estruturais e não pontuais? A ruptura não 

"engordaria" setores conservadores e enfraqueceria a "esquerda"? O fato é que essas 

indefinições e a crise de representatividade fizeram ascender uma mobilização social 

diversa (de participantes e objetivos), como a verificada na jornada de junho de 2013 

em todo o país, onde o objeto de críticas era muito mais difuso e com menos clareza 

(luta pela melhoria da saúde, transporte, segurança, educação, contra corrupção, etc.), 

mas não menos importante na luta urbana133. Entretanto, o causador das mazelas sociais 

parecem ter sido deixado em segundo plano, isto é, o sistema capitalista!  

Por outro lado, setores conservadores e reacionários começaram a ganhar 

destaque e representatividade no país, fruto de um contexto de descredibilidade política 

e da inoperância e do estado de "dormência" de setores populares organizados e das 

forças progressistas de "esquerda".   

 Diante das dificuldades verificadas, o MLB ainda se vê na necessidade 

permanente de aprofundar as parcerias com prefeituras, governo estadual e federal e 

também com órgãos pertencentes a essas mesmas esferas, na busca de financiamentos 

públicos e bancários para construção das casas e obras de infraestrutura: esgotamentos 

sanitários, abertura de ruas, entre outros. Ademais, a despeito da combatividade do 

movimento e da existência de marcos legais favoráveis, o espaço entre esses dois 

setores ainda contém práticas sociais que se baseiam em relações clientelísticas e 

fisiologistas. Não se trata do movimento ser sectário com os meios de participação 

popular que foram criados, resultantes da mobilização histórica, nem tão pouco adotar 

um caráter burocrático e excessivamente intermediador. Há uma linha muito tênue entre 

essas duas instâncias a que o movimento deve estar atento: ter pessoas preparadas 

                                                           
133  Sobre as jornadas e sua respectiva análise ver os textos de Ruy Braga (2015) nas referências. 
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tecnicamente é tão importante quanto ter boas lideranças, ideologicamente concisas e 

claras, em consonância com as diretrizes do movimento.    

 A morosidade no encaminhamento das obras de construção das moradias 

(regularização do imóvel, aprovação do projeto, inserção em programas do governo) e, 

consequentemente a sua entrega podem acumular vários anos e, em algumas situações, 

mais de uma década, dependendo da conjuntura político-econômica dos órgãos públicos 

(municipal, estadual e federal) e do tipo de programa em que foi incluso o respectivo 

núcleo. Essa demora vem provocando uma série de desgastes, referentes à coesão das 

famílias. Muitas delas se afastam das atividades por não compreenderem a importância 

de permanecerem lutando e não acreditarem no potencial que as mobilizações possuem, 

bem como na possibilidade efetiva das conquistas. Se a dimensão econômica (moradia) 

é uma urgência e ganhou uma significação ímpar para as famílias, o aspecto político 

(transformação sociopolítica) não pode ser subestimado; afinal, essas duas dimensões 

devem pautar a atuação dos movimentos sociais. Buscar a solução das questões pontuais 

sem romper com o modelo que promove as contradições é retroalimentar o estado das 

coisas. Para isso, a ação dos movimentos é fundamental na construção de uma 

alternativa política e teórica: 

 

Para tal, tem-se no entanto de encontrar maneiras de reconhecer a 

relevância das múltiplas identificações (baseadas na classe, no gênero, 

no local, na cultura etc.) existentes no seio das populações, os 

vestígios da história e da tradição que advêm das formas pelas quais 

essas identificações se constituíram em resposta a incursões 

capitalistas na medida em que as pessoas se vêem como seres sociais 

dotados de qualidades e aspirações distintivas e muitas vezes 

contraditórias. Se isso não acontecer, corre-se o risco de recriar as 

lacunas do relato que Marx fez da acumulação primitiva e deixar de 

perceber o potencial criativo que reside naquilo que alguns 

consideram desdenhosamente relações sociais e sistemas de produção 

“tradicionais” e não-capitalistas. Tem-se de encontrar uma maneira, 

tanto teórica como politicamente, de ir além do amorfo conceito de 

“multidão” sem cair na armadilha do “minha comunidade, meu local 

ou meu grupo social acima de tudo” (HARVEY, p. 146, 2005).  

 

 

Então, é fundamental buscar ferramentas de reflexão permanente entre as 

famílias através da vivência, da sua condição de precariedade, utilizando a dimensão do 

pensar como mecanismo essencial, em que a reflexão vá além das aparências. Nessa 

perspectiva, os oprimidos não podem ser observados apenas por seu caráter do “fazer”. 



250 

 

Esse ato deve estar intrinsecamente relacionado ao mecanismo do pensar, do refletir, da 

compreensão das ações que se propõe a fazer, superando a dimensão mecânica: 

 

A tão conhecida afirmação de Lênin: “Sem teoria revolucionária 

não pode haver movimento revolucionário” significa precisamente 

que não há revolução com verbalismo, nem tampouco com 

ateísmo, mas com práxis, portanto, com reflexão e ação incidindo 

sobre as estruturas a serem transformadas. O esforço 

revolucionário de transformação radical destas estruturas não pode 

ter, na liderança, homens do que fazer e, nas massas oprimidas, 

homens reduzidos ao puro fazer. Este é um ponto que deveria estar 

exigindo de todos quantos realmente se comprometem com os 

oprimidos, com a causa de sua libertação, uma permanente e 

corajosa reflexão. Se o compromisso verdadeiro com eles, 

implicando na transformação da realidade em que se acham 

oprimidos, reclama uma teoria da ação transformadora, esta não 

pode deixar de reconhecer-lhes um papel fundamental no processo 

da transformação. Não é possível à liderança tomar os oprimidos 

como meros fazedores ou executores de suas determinações; como 

meros ativistas a quem negue a reflexão sobre o seu próprio fazer. 

Os oprimidos, tendo a ilusão de que atuam, na atuação da 

liderança, continuam manipulados exatamente por quem, por sua 

própria natureza, não pode fazê-lo. Por isto, na medida em que a 

liderança nega a práxis verdadeira aos oprimidos, se esvazia, 

consequentemente, na sua. Tende, desta forma, a impor sua palavra 

a eles, tornando-a, assim, uma palavra falsa, de caráter dominador. 

Instala, com este proceder, uma contradição entre seu modo de 

atuar e os objetivos que pretende, ao não entender que, sem o 

diálogo com os oprimidos, não é possível práxis autêntica, nem 

para estes nem para ela. O seu que fazer, ação e reflexão, não pode 

dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, se seu compromisso é o 

da libertação. A práxis revolucionária somente pode opor-se à 

práxis das elites dominadoras. E é natural que assim seja, pois são 

que fazeres antagônicos. O que não se pode realizar, na práxis 

revolucionária, é a divisão absurda entre a práxis da liderança e a 

das massas oprimidas, de forma que a destas fosse a de apenas 

seguir as determinações da liderança (op. cit. p. 107, 1987). 
   

 É inegável a importância das ações insurgentes do movimento na 

democratização do espaço urbano, mas é preciso avançar para conquistar territórios 

verdadeiramente transformadores; romper com a dimensão da minimização do 

sofrimento através de políticas e ações pontuais;  conquistar verdadeiramente os direitos 

civis (direito à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei), os direitos políticos 

(direito à participação do cidadão no governo da sociedade – voto) e os direitos sociais 

(direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde e à aposentadoria), uma vez 
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que a luta pelo direito à cidade134 fornece condições e objetivos a mais para a ação 

revolucionária (MARTINS, 2015). Para isso, o movimento precisa permanentemente se 

reinventar, buscar novas estratégias e romper com a cristalização, como sintetiza Santos 

(2001): 

 

A organização é importante, como o instrumento de agregação e 

multiplicação de forças afins, mas separadas. Ela também pode 

constituir o meio de negociação necessário e vencer etapas e encontrar 

um novo patamar de resistência e de luta. Mas a obtenção de 

resultados, por mais compensadores que pareçam, não deve estimular 

a cristalização do movimento, nem encorajar a repetição de estratégias 

e táticas. Os movimentos organizados devem imitar o cotidiano das 

pessoas, cuja flexibilidade e adaptabilidade lhe asseguram um 

autêntico pragmatismo existencial e constituem a sua riqueza e fonte 

principal de veracidade (SANTOS, p. 134, 2001).  

 

 Logo, é preciso ter clareza que as mudanças conjunturais sofridas pelos 

trabalhadores brasileiros nos últimos anos, como o acesso ao crédito, a melhoria de 

renda e o acesso ao consumo não garantiram a cidadania efetiva; deram apenas sinais de 

uma inserção precária (MARTINS,1997). Sente-se, portanto, a necessidade de alimentar 

e direcionar a atuação dos movimentos para a liberdade e a emancipação humanas: 

 

A emancipação humana só estará plenamente realizada quando o 

homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se 

tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida 

empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, 

quando o homem tiver reconhecido e organizado suas “forces 

propres” [forças próprias] como forças sociais e, em conseqüência, 

não mais separar de si mesmo a força social na forma da força 

política” (MARX, p. 54, 2010). 

 

 Portanto, a caracterização das famílias que se inserem nas fileiras do MLB, 

especialmente as que integram os núcleos aqui analisados, denominados neste estudo de 

Mobilizadores Precários, representa, em caráter amostral, a situação política, econômica 

e social de várias famílias precarizadas que permeiam as cidades brasileiras, 

obviamente, com suas particularidades e características levando em consideração cada 

região e suas escalas. Todavia, esse novo trabalhador é recorrente no mundo cada dia 

mais complexo e movido pela acumulação capitalista. Torna-se, portanto, a classe 

                                                           
134 Para Lefebvre (2001) o direito à cidade está inserido aos direitos fundamentais do homem.  



252 

 

insurgente ascendente nos espaços urbanos brasileiros, que pode colocar em 

questionamentos não só assuntos meramente econômicos, como também assuntos 

estruturais de transformação efetiva da sociedade. Logo, o movimento precisa ter 

clareza de quem são esses agentes e qual a natureza e os desafios que precisam ser 

superados em anos vindouros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A contraposição do Fordismo através da ascensão da acumulação flexível talvez 

tenha sido uma das mais importantes mudanças estruturais do capitalismo nos últimos 

anos. Se antes, a regulação do mercado era realizada (ainda que de forma limitada) pelo 

Estado, garantindo e ainda se responsabilizando por serviços essenciais como saúde, 

educação, direitos trabalhistas, entre outros, hoje a atribuição dessas responsabilidades 

estão cada dia mais delegadas ao setor privado, ao mercado e às grandes corporações 

capitalistas.  

 A inclinação do Brasil, no início da década de 1990 ao modelo neoliberal, veio a 

consubstanciar o papel do Estado mínimo e todas as suas contradições inerentes ao 

modelo de desenvolvimento adotado. O corte nos serviços e investimentos sociais, a 

reforma fiscal a fim de diminuir imposto para o mercado, a redução do controle do 

Estado sobre a produção, a fragmentação dos direitos do trabalhador e leis antigreve, os 

encargos sociais nas áreas de saúde, emprego e moradia, são exemplos tácitos de que o 

capitalismo não é um sistema desorganizado, como alguns propunham ao final do 

século passado. É notório que ele fornece, claramente, mecanismos concretos de 

organização e transformação permanente para extração de maior exploração da classe 

trabalhadora e mais-valia, isso tudo acompanhado da perda dos direitos das classes 

populares, dos despossuídos e dos precarizados. 

 Se o mundo dito moderno torna-se cada dia mais complexo em seus aspectos 

econômicos, políticos, sociais e culturais, as próprias relações socioespaciais sofrem 

alterações também substanciais. Tal ocorrência é assinalada fundamentalmente no 

campo de trabalho, onde se verificou mudanças profundas: no crescimento de 

precarizados e subempregados, no aumento do desemprego estrutural (e não apenas 

conjuntural), na volatilidade da mão de obra, na fragmentação da classe trabalhadora ou, 
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ainda, na flexibilização (amparadas pelo Estado) de leis e direitos historicamente 

conquistados pela classe trabalhadora brasileira ao longo de décadas.  

 Diante deste contexto, foi fundamental analisar um conceito que ressurgiu, 

especialmente nos meios de comunicação e entre os estudiosos do campo social, que é o 

das Classes Sociais. Nestas circunstâncias, o intuito de análise neste estudo (inclusive 

fazendo um resgate histórico) partiu-se exatamente por reconhecer a interrelação dos 

movimentos sociais com a condição classista e suas lutas. Entretanto, é importante 

salientar que a condição de classes, diante das transformações estruturais que o 

capitalismo promoveu no mundo, não pode ser associado única e exclusivamente à 

dimensão operária sui generis, ou seja, a associação da condição classista ao trabalhador 

que está inserido ao contexto da fábrica e/ou da indústria, por exemplo. Por outro lado, 

a classificação das classes utilizando o critério unidimensional (geralmente a renda), 

vem trazendo uma série de imprecisões acerca da real característica da composição da 

sociedade brasileira, que alguns estudiosos vieram a denominar "nova classe média".  

 Esta pesquisa nos demonstrou que a condição de classes continua dialeticamente 

inseridas nas ações e nas estratégias dos movimentos sociais sem-teto, objeto de nossa 

análise, mesmo não construindo narrativas claras de transformação da base 

socioeconômica do Estado (Status Quo), como propunham os movimentos no passado. 

Verificou-se, entretanto, que suas características vão além da associação com a base 

econômica e/ou a posição no sistema produtivo apenas, há um elemento compositivo da 

sociabilidade, da inter-relação entre os indivíduos e da precarização que estão 

submetidos que deve-se levar em consideração.  

 Não obstante, as ações destes movimentos são fundamentais na condição de 

classes, porque elas colocam em xeque o papel do Estado e a hegemonia do capitalismo 

na construção das desigualdades e contradições vigentes. A consolidação de leis e 

canais participativos e democráticos para o espaço urbano, por exemplo, são 

mecanismos estratégicos de enfrentamento da ordem posta pelo capital, ou seja, a 

privatização do espaço público, a mercadificação das cidades, o planejamento 

estratégico que transforma o espaço de consumo em locais da mercadoria e, por fim, a 

contraposição da valorização e do discurso hegemônico de redefinição das cidades, em 

espaços indutores do desenvolvimento e do espetáculo (como os poderes de atração de 

grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas).  



254 

 

 O que se observa ainda é que mesmo as políticas habitacionais, ditas populares, 

que foram criadas ao longo dos últimos anos, direcionaram-se, essencialmente, para 

atender ao mercado imobiliário-corporativo, beneficiando o capital rentista-fundiário 

que salvaguardou o mercado em meio à crise econômica mundial de 2008, ao mesmo 

tempo, houve um arrefecimento das bandeiras históricas dos movimentos populares e 

políticas participativas, como nos tempos áureos do Orçamento Participativo, por 

exemplo. Por estas circunstâncias, que os movimentos precisam compreender que as 

conquistas realizadas nos últimos anos, são o meio e não o fim dos reais objetivos. No 

fundo, o debate deve-se pautar tendo o foco principal na transformação efetiva da 

estrutura vigente (a ruptura com o capitalismo) ou o estado das coisas, consolidando o 

uso do espaço, sob a perspectiva da horizontalidade, ou seja, o espaço do diálogo, da 

criatividade, da emancipação humana e da ascensão dos grupos populares na luta pela 

Reforma Urbana. 

       Por isso nos propusemos a analisar, neste estudo, a dimensão da classe que 

integra as famílias do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), 

utilizando critérios multidimensionais, isto é, levando em consideração tanto a 

dimensão objetiva (renda, escolaridade, ocupação, etc.) quanto a dimensão subjetiva 

(modo de pensar, visão de mundo, ideias, etc.). O fato é que a mudança da composição 

da sociedade, amparada pela melhoria da renda da classe trabalhadora, dos programas 

de transferência de renda, de erradicação da pobreza e de garantias de inclusão social, 

não nos credencia a denominar estes sujeitos como uma "nova classe média". O que há, 

nos dias atuais, é o crescimento de uma nova classe trabalhadora, formada por um 

agrupamento de homens e mulheres que convivem com empregos precários, 

terceirizados, informais, com pouca ou nenhuma habilidade específica (especialidade), 

num contexto de volatilidade da mão de obra e obsoletismo em razão das mudanças 

tecnológicas advindas. Esta nova classe trabalhadora é o retrato também de negação da 

cidadania plena, pois sua habitabilidade é extremamente precária, no que se refere ao 

acesso à educação, ao saneamento básico, a transportes de qualidade e ao lazer.  

 Se houve um aumento do consumo e da renda nos últimos anos, bem como o 

acesso a bens materiais, isso não foi acompanhado pela melhora das condições que 

englobam o viver dignamente, tais como: a melhoria efetiva dos transportes públicos, a 

ampliação do acesso ao lazer e à cultura, boas condições do sistema de saúde e do 

saneamento básico, entre outros elementos importantes para a habitabilidade. Sendo 
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assim, o que fica demonstrado é a minimização do sofrimento através de políticas 

pontuais de atendimento às classes populares. Logo, a base social das famílias 

analisadas é constituída, fundamentalmente, por pessoas numa condição de 

precarização, pois são donas de casa desempregadas; diaristas que se dividem na 

limpeza de várias casas, superando, inclusive, o horário mínimo de trabalho semanal; 

biscateiros que realizam todo e qualquer tipo de serviço em troca de parcas vantagens; 

pequenos comerciantes que possuem estabelecimentos em casa ou na rua (bares, 

armarinhos, vendedores de secos e molhados, etc.); vendedoras de porta em porta de 

cosméticos e roupas, entre outros. Trata-se de pessoas que enxergam a luta popular 

como uma possibilidade de conquistas de direitos essenciais (do viver dignamente).

 Se por um lado as políticas públicas nos últimos anos democratizaram o acesso 

ao ensino básico e superior, a maioria das famílias analisadas sofre com uma educação 

elementar e extremamente deficitária, que interfere diretamente na possibilidade de 

conquistas de trabalhos mais especializados e com maior remuneração; por outro lado, 

os que possuem curso superior, entram no mercado de trabalho ganhando um salário 

bem abaixo para a sua formação ou ainda terminam se incorporando ao "exército de 

reserva especializado" por falta de emprego. Paralelamente, as despesas mensais com 

aluguel, alimentação, transporte e vestuário oneram significativamente a sobrevivência 

destas famílias, limitando assim, o acesso ao lazer e à cultura cada dia mais restrito a 

uma parte da população. Dessa forma, o que lhes resta é a cultura de massa, alienante e 

despolitizada. Constata-se, portanto, que a utilização de critérios unidimensionais não 

consegue responder ou explicar a complexidade destes novos sujeitos que permeiam o 

espaço urbano brasileiro. 

 O MLB insere-se neste cenário de mudanças paradigmáticas do capitalismo e 

complexificação das relações no campo do trabalho, bem como da intensificação de 

locais permeados pelo planejamento estratégico e pela privatização do espaço público, 

negando verdadeiramente o direito à cidade, ao mesmo tempo em que se multiplicam 

mobilizações de caráter coletivo exigindo a democratização da cidade e das políticas 

públicas. Logo, a aglutinação de dezenas de famílias em torno do acesso à moradia, da 

Reforma Urbana e da luta por uma sociedade mais justa possibilita um grupamento com 

ideias progressistas e não conservadoras, sentimentos e necessidades semelhantes, 

expressando o antagonismo de classes na sociedade capitalista. Esses grupos não 

representam apenas a dimensão objetiva como um fundamento compatível, mas a 
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dimensão subjetiva, pois esta dimensão é também uma condição importante e 

aglutinadora.  

 As famílias se organizam em torno do MLB por desejarem mudanças em suas 

vidas, pela realização do sonho da casa própria, pela possibilidade de redução das 

despesas mensais com o aluguel e pela oportunidade de construir uma vida melhor para 

si e para os filhos. Logo, as reuniões deliberativas e de organização do movimento, as 

assembleias, os atos e passeatas, as jornadas de lutas e o confronto direto com o poder 

público, o diálogo com o Estado são mecanismos importantes de educação sociopolítica 

e de construção de canais efetivos para as conquistas que os integrantes do movimento 

tanto almejam, projetando ações estratégicas tanto de intermediação com o poder 

público como de ação direta e de combatividade a partir da perspectiva do uso do 

espaço socialmente justo. Nesta inter-relação entre trabalhadores precarizados (que 

expressa o sócio-metabolismo do capital) e que estão integrados num contexto de 

organização e mobilização contra a hegemonia do capitalismo e suas contradições, 

denominamos neste trabalho este grupamento social de Mobilizadores Precários.  

 Contudo, os canais participativos e de intermediação com o poder público, fruto 

de mobilizações ao longo dos anos pelos movimentos sociais, precisam ser encarados 

essencialmente como uma das ferramentas que pode ser utilizada pelo MLB, pois o 

Estado não cria mecanismos que garantam efetivamente a independência dos 

movimentos sociais sem-teto, constrói apenas ações relativas de participação. Para 

exemplificar o contexto contemporâneo, citamos as políticas de estímulo à 

autoconstrução, que é extremamente dependente do grau de intermediação e diálogo 

junto ao Estado e, por este motivo, pode demorar décadas (dependendo da conjuntura 

política), além disso, os valores revertidos para os projetos de autoconstruções em 

comparação aos de caráter mercadológico, são infinitamente inferiores. 

 Assim, desde o processo de regularização do terreno até a consolidação da 

construção das moradias através do financiamento pela Caixa Econômica Federal tudo 

depende da intermediação e do diálogo com os órgãos públicos das mais variadas 

instâncias (municipal, estadual e federal). Todavia, os mecanismos criados não devem 

tornar os movimentos essencialmente burocráticos, nem demasiadamente sectários. Há 

uma linha tênue e complexa entre a manutenção do radicalismo (no termo radical da 

palavra: atuando na raiz do problema) e a utilização de mecanismos de intermediação 

entre as famílias e o Estado, por isso é preciso atualizar a práxis do movimento a partir 
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da reflexão permanente com as famílias, considerando as contradições socioespaciais 

que acometem as mesmas, além da necessidade de intensificar as lutas cotidianas do 

movimento. Posteriormente, construir possibilidades concretas de conquistas 

verdadeiramente efetivas, além de resgatar a importância da organização e a 

manutenção da coesão ideológicas, evitando a cooptação e o abandono de bandeiras 

históricas, especialmente em épocas de crescimento de setores conservadores e 

reacionários contra os anseios populares. Logo, os movimentos precisam se reorganizar, 

tendo como mote lutas históricas que curiosamente foram esquecidas ou colocadas em 

segundo plano.  

 Redefinir, por exemplo, as narrativas do movimento que têm se mostrado pouco 

eficazes para a aglutinação em torno de conquistas que vão além da casa, pois o mote 

fundamental de organização e coesão das famílias continua sendo essencialmente a 

habitação, utilizado como um discurso para o empenho e maior participação das delas 

nas atividades organizadas pelo MLB. Se as casas forem entregues e, por acaso, houver 

a necessidade de lutar pela construção de uma creche ou do calçamento de uma rua, por 

exemplo, a participação das famílias será dramaticamente menor, ou seja, a narrativa 

pragmática da casa termina sendo aglutinadora e não a própria necessidade de 

organização para combater a sociedade capitalista que nega direitos, sendo um deles a 

própria moradia digna que elas precisam lutar para conquistar. 

 Desta forma, as famílias precisam agir e refletir sobre suas atuações e o grau de 

importância que cada um desses sujeitos possui na transformação das cidades, 

especialmente na conjuntura que está posta atualmente no país. Só assim, poderão 

cumprir sua função na garantia do bem-estar coletivo, na democratização das políticas 

urbanas e, efetivamente, na construção de uma sociedade mais humana. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIOS DAS FAMÍLIAS INTEGRANTES DO MLB 

 

QUESTIONÁRIOS DAS FAMÍLIAS INTEGRANTES DO MLB 
 

1. Nome: _________________________________________________________________ 

 

2. Gênero:     M [  ]                           F [  ] 

 

3. Raça  

[  ] Preta [  ] Amarela [  ] Outros 

[  ] Parda [  ] Quilombola  

[  ] Branca [  ] Indígena  

 

4.  Idade: _________________ 

 

Profissão:______________________________ 

 

Atividade que exerce atualmente: __________________ 

 

7. Escolaridade:  

[  ] Ensino fundamental 

incompleto 

[  ] Ensino fundamental 

completo 

[  ] Ensino médio incompleto 

[  ] Ensino médio completo [  ] Ensino superior incompleto [  ] Ensino superior completo 

 

8. Estado civil: __________________________ 

 

9. Filhos: _______________ Quantos? ____________ 

 

10. Os filhos residem com você:  

[  ] Sim                Quantos?                  

[  ] Não 

Quantos não residem:_____________ 

11. Religião: ____________________________ 

12. Filiação partidária: ____________________ Qual partido?_________________ 

13. Onde você nasceu: 

[  ] Recife [  ] Interior do estado, Qual cidade?  

[  ] RMR Qual cidade? [  ] Cidade de outro Estado, Qual? 

 

14. Ocupação, núcleo ou local em que reside (bairro): __________________ 

15. Onde e como você morava ou mora135 antes de participar/se engajar no MLB? 

 

[  ] Em casa/apartamento [  ] Em corredor de quartos ou cômodo [  ] Em casa de outros 

                                                           
135 Algumas famílias que não receberam a moradia ainda permanecem morando em algumas das situações 

descritas acima. 
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alugado. alugado. 

 

familiares ou co-habitação. 

 

[  ] Em casa de amigos. [ ] Em habitação coletiva: hotel, 

hospedaria, quartel, pensionato, 

república, etc. 

[ ] Barraco (casa de taipa, lona 

ou outra situação).  

 

16. Quem mora com você?  

[  ] Moro sozinho(a) [  ] Pai        [  ] Mãe 

 

[  ] Esposa / marido / companheiro(a) 

[  ] Filhos [  ] Irmãos 

 

[  ] Outros parentes  

[  ] Amigos/colegas     

 

17. Quantas pessoas moram na sua atual residência (incluindo você): 

[  ] Duas pessoas.               [  ] Três pessoas.                       [  ] Quatro pessoas.                 [  ] Cinco pessoas.  

[  ] Seis pessoas.               [  ] Mais de 6 pessoas.              [  ] Moro sozinho.   

 

18. Qual o principal meio de transporte que você utiliza: 

[  ] A pé/carona/bicicleta. [  ] Transporte escolar.                        

[  ] Transporte coletivo. [  ] Transporte próprio(carro/moto). 

 

19. Qual a renda mensal de sua família? (considere a renda de todos os integrantes da família, inclusive 

você) 

[  ] De 0 a 01 salário mínimo.          [  ] De 01 a 02 salários mínimos.   [  ] De 02 a 03  salários mínimos. 

[  ] De 03 a 04 salários 

mínimos.          

[  ] Acima de 05 salários 

mínimos 

 

 

 20. Existe em seu grupo familiar membro portador de doença física ou mental que necessite 

acompanhamento médico sistemático (comprovada por atestado médico)? 

 

  [  ] Não.  [  ] Sim. Parentesco: __________________________ Qual doença?  ______________________ 

21. Existe em seu grupo familiar membro portador de doença crônica (diabetes, hipertensão, tuberculose, 

etc.) que necessite acompanhamento médico sistemático (comprovada por atestado médico)? 

 [  ] Não.  [  ] Sim. Parentesco: ____________________________ Qual doença?  _____________________ 

22. Quais dos itens você possui abaixo? (Estabelecer quantidade ao lado do item)    

   

[  ] Tv   

[  ] DVD   
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[  ] Rádio   

[  ] Microcomputador/Tablet   

[  ] Automóvel   

[  ] Máquina de lavar roupa   

[  ] Geladeira   

[  ] Telefone celular   

[  ] Acesso à Internet   

[  ] Tv por assinatura   

[  ] Freezer  

 

23. Qual é a sua participação na vida econômica de sua família? 

[  ] Você não trabalha e seus gastos são custeados. 

 

[  ] Você trabalha e é independente 

financeiramente 

[  ] Você trabalha, mas não é independente 

financeiramente.  

[  ] Você trabalha e é responsável pelo sustento da 

família. 

[  ] Você trabalha e divide as despesas.  

 

24. Recebe algum tipo de programa de transferência de renda:  

[  ] Bolsa-Escola [  ] Bolsa-Família     [  ] Não participa de nenhum 

programa 

[  ] Auxílio moradia [  ] Outros  

 

25. O bairro e a casa onde moravam (mora) a família tinham (tinha): 

[  ] rede de esgoto [  ] água tratada [  ] iluminação pública 

[  ] lixo recolhido [  ] ruas pavimentadas [  ] área de lazer 

[  ] Correios   

26. Qual sua renda mensal individual? 

[  ] Nenhuma. [  ]  de 02 até 03 salários 

mínimos 

 

[  ] Até  01 salário mínimo [  ]  de 03 a 04 salários mínimos  

[  ] de 01 até 02 salários mínimos [  ]  Superior a 04 salários 

mínimos 

 

                  27. Após a conquista da moradia qual sua necessidade mais urgente: 

[  ] Eletrodomésticos [  ] Trabalho. [  ] Profissionalização 

[  ] Transporte próprio [  ] Estudo/Curso. [  ] Outros    Quais? 
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APÊNDICE B - GUIA DAS ENTREVISTAS COM AS FAMÍLIAS 

 

GUIA DAS ENTREVISTAS COM AS FAMÍLIAS 

 

A1: TRAJETÓRIA DE VIDA (Aspecto 

familiar) 

A1.1 Reproduza - se possível date e liste - 

um pouco da sua trajetória familiar: Quem 

são seus pais? Onde nasceram? Quais 

profissões que tiveram ao longo da vida? 

Qual grau de estudo? Início e (possível) 

conclusão deste ciclo de estudo? Quantos 

filhos tiveram (contando com você)? 

Casamentos e/ou separações (formais ou 

não)? Ocorreram mortes na família? Quais e 

de que forma interferiram nas condições 

materiais da mesma? 

A1.2 Como era a vida de vocês quanto ao 

aspecto financeiro (a renda supria as 

necessidades)? No seio da sua família existia 

a busca pelo respeito e cooperação entre os 

membros? De que forma?  

A1.3 Onde vocês habitaram ao longo do 

tempo? Ocorreram mudanças de vida 

(materiais) e de lugar? Quais? Que tipo de 

habitações morou?  

A1.4 Como seus pais enxergavam o estudo?   

A1.5 Que tipo de dificuldades (materiais, 

formação, profissionais, etc.) a sua família 

teve ao longo desta trajetória?  

 

 

A2: TRAJETÓRIA DE VIDA (Aspecto 

individual) 

A2.1 Onde e quando você nasceu? Com 

quem vive atualmente? Já teve outros (as) 

companheiros (as)? Como ocorreram os 

processos de separações? Ocorreram mortes 

na sua família? Quais e de que forma 

interferiram nas condições materiais? Qual o 

grau de participação dos integrantes 

familiares na renda da casa? 

A2.2 Como é sua rotina diariamente? 

Ocorreram mudanças de vida (materiais) e 

de lugar nos últimos dez anos? Quais 

mudanças? 

A2.3 Tem filhos? Quais as dificuldades 

(falta de tempo, sozinho (a), etc.) 

encontradas por você para educá-los? Há 

uma ajuda do companheiro (a) nesta 

educação? 

A2.4 Quais as principais dificuldades 

(financeira, habitacional, profissional, etc.) 
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encontradas atualmente por você? 

A2.5 Relate um pouco sobre as coisas que 

desejas muito conquistar nos próximos anos 

e ainda não conquistou...  

 

 

B1: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

(Formação) 

B1.1 Reproduza - se possível date e liste - 

um pouco da sua trajetória escolar: Onde 

você estudou ao longo da sua vida (escola 

pública ou privada)? Quais os anos e as 

séries cursadas? 

B1.2 Em que idade começou a ser 

alfabetizado?  

B1.3 Descreva a relação que mantinha com o 

estudo: Gostava de estudar? Por quê? 

B1.4 Fez até que série? Por quê? 

B1.5Em algum momento abandonou o 

ensino? Qual (is) ano (s)? Por qual motivo? 

B1.6Realizou algum curso profissionalizante 

ou superior? Qual? 

B1.7 Qual a sua profissão atualmente? Qual 

(is) profissão (ões) exerceu antes? 

B1.8 Continua estudando? Pensa em mudar 

de profissão? Por quê? 

 

 

  B2: (Enquadramento funcional e a 

dimensão do trabalho) 

B2.1 Você está trabalhando atualmente? 

Desde quando? Possui registro profissional? 

B2.2 Descreva um pouco do trabalho que 

executa... 

B2.3 Como você exerce seus direitos e 

deveres como trabalhador no dia a dia?  

B2.4 Acha que é bem remunerado pelo 

trabalho que executa? Por quê? 

B2.5 Você é sindicalizado? Por quê? Em sua 

opinião qual a importância do sindicato? 

B2.6 Você acha que há o respeito e a 

dimensão da coletividade entre as pessoas 

que trabalham com você? Por quê? 

B2.7 Qual seu horário de trabalho? Realiza 

horas-extras? É remunerado por isso? 

B2.8 O seu trabalho é distante da sua 

moradia atual? Como se desloca até o 

trabalho? 

B2.9 Como é sua relação com seu superior 

imediato?  

B2.10 Acha que sofreu alguma injustiça no 

dia a dia do trabalho? Relate. 

B2.11 Descreva qual a importância do seu 
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trabalho e o grau de contentamento com ele? 

 

C1: TRAJETÓRIA POLÍTICA 

(Dimensão política da participação no 

movimento) 

 

 

C1.1 Possuiu ou possui algum tipo de 

filiação partidária ou é colaborador? 

C1.2 Já tinha desenvolvido algum trabalho 

junto às associações de bairro ou mesmo em 

grupos reivindicativos? Recebeu alguma 

influência da família ou dos pais? 

C1.3 Relate alguma lembrança de um evento 

político internacional, nacional, estadual e 

municipal que você tem ou que tenha 

participado. 

C1.4 Como começou a despertar o interesse 

em participar do MLB? 

C1.5 Você se identifica com as propostas do 

MLB? Por quê? 

C1.6 Qual o seu grau de participação no 

movimento? 

C1.7 Foi difícil se adaptar a rotina de 

reuniões, encontros, debates do movimento? 

C1.8 Tem algo no MLB que não lhe agrada? 

Você acha o Movimento democrático? Por 

quê? 

C1.9 Como se sente participando destes 

encontros? Se sente útil à sociedade? 

C1.10 Você se identifica com as outras 

pessoas que integram o MLB? 

C1.11Pretendes permanecer (ou 

permaneceu) no movimento após a conquista 

da moradia? Por quê? 

 

D1: TRAJETÓRIA HABITACIONAL 

(Dimensão da moradia) 

D1.1 Descreva um pouco dos locais - se 

possível liste e date - onde você residiu, as 

condições sanitárias, as relações no bairro 

que manteve, motivos de mudança... 

D1.2 As moradias eram alugadas, casas de 

parentes, pensões ou cedidas? 

D1.3 As moradias em que habitou eram 

distantes do trabalho? Por quê? 

D1.4 Quais as maiores dificuldades 

encontradas quando não se tem a casa 

própria? 

D1.5 O que motivou a lutar por uma casa? 

D1.6 Como imaginam ou imaginavam a 

casa? 

D1.7 Foi difícil (ou está sendo difícil) a 

conquista da casa? Por quê? 

D1.8 Após a conquista da moradia, quais os 

planos ou sonhos para sua vida?  
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APÊNDICE C- ENTREVISTA ABERTA COM AS LIDERANÇAS DO MLB 

ENTREVISTA ABERTA COM AS LIDERANÇAS DO MLB 

 

1. Nome: 

2. Sexo: 

3. Idade: 

4. Escolaridade: 

5. Cargo ou função no movimento: 

6. Tempo de movimento: 

7. Em que data foi criado o MLB e qual sua origem? História dos núcleos analisados na 

pesquisa? 

8. Quais as principais bandeiras defendidas pelo movimento em seu estatuto? 

9. Qual a principal reivindicação do movimento no momento de sua criação?  

10. Quais as principais reivindicações atualmente? 

11. Quais os estados que o movimento atua e como ele está organizado? 

12. Como são escolhidos os imóveis a serem ocupados? Como são organizadas as 

ocupações? 13. Qual o critério usado para permanência ou saída do imóvel ocupado? 

14. Qual o caráter das ocupações? Por que promover o diálogo com o Estado? 

15. Como o movimento avalia sua inserção nos programas do Governo, como o MCMV 

Entidades? 

16. De que forma o movimento atua junto às famílias?  

17. Na avaliação do MLB, qual o perfil das famílias? 

18. Após a conquista das moradias, quais as ações que o MLB desenvolve entre as 

famílias? 

19. Como é trabalhado o caráter ideológico do movimento com as famílias? E como 

manter as mesmas coesas com as propostas e finalidades do MLB?  

20. Como elas mantêm um vinculo com o movimento? 

21. Há uma preocupação acerca do trabalho pedagógico em torno de uma práxis 

libertadora? De que maneira? 

22. Como o movimento enxerga a Luta de Classes na sociedade? 

23. E como o movimento enxerga a Luta de Classes nas ações cotidianas do MLB? 

24. O MLB é um movimento classista? Por quê?  
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25. É possível realizar a Reforma Urbana sob o capitalismo? Quais os caminhos que 

deveriam ser realizados para a efetividade da RU? 

26. Quais os impedimentos ditos legais para que o problema do déficit habitacional não 

tenha sido resolvido? 

27. Qual a avaliação do MLB sobre a política habitacional do governo atualmente? 

Como o movimento define luta econômica e luta política?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


