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INTRODUÇÃO

A  readequação  do  capitalismo  a  partir  da  superação  do  modelo  de  acumulação 

fordista por formas produtivas desregulamentadas e flexíveis provocou, nas últimas décadas, 

mudanças profundas nas esferas econômica, política, social e cultural.

A essas  mudanças,  impulsionadas  por  uma nova organização  do capital,  diversos 

autores deram o nome de globalização, processo posto em marcha em função da rentabilidade 

decrescente do capital  causada, por sua vez, pela diminuição da produtividade.  Foi com o 

objetivo  de  promover  a  aceleração  da  acumulação  que  se  desenvolveram duas  estratégias 

básicas: a primeira, uma ação ofensiva contra o trabalho; a segunda a diminuição do papel do 

Estado como redistribuidor  de riquezas.  O resultado foi o domínio do capital  na extensão 

geográfica  e  tecnológica  do  capitalismo  bem como  uma  estratégia  objetiva  de  manter  os 

trabalhadores passivos e apolíticos.

Independente do debate que se possa travar em torno da atualidade desse processo o 

fato é que o mundo mudou de forma acelerada a partir das três últimas décadas do século XX. 

Mudanças que se referem não apenas ao plano econômico, mas fundamentalmente ao sistema 

ideológico  e  político  de  dominação  do  capital,  cujos  contornos  mais  evidentes  são  a 

emergência  do neoliberalismo e do capital  financeiro,  a  alteração  do papel  do Estado e  a 

reestruturação produtiva. 

Pierre Bourdieu afirma que a globalização não seria apenas o processo de unificação 

do mercado financeiro. Ela também se constitui em uma retórica, um mito justificador das 

premissas  neoliberais,  se  firmando  como  um “lugar  comum”  cuja  maior  força  estaria  em 

justamente se apresentar como um discurso capaz de preconizar a superação de todo o passado 

e a homogeneização da sociedade. 

Assim  como  no  plano  econômico,  político  e  cultural,  o  impacto  desse  processo 

também é percebido sobre o espaço urbano. Diante de um modelo global, a cidade é pensada 

como um ator estratégico capaz de dinamizar a economia dos países e inseri-lo nas dinâmicas 
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globais. As cidades assumem boa parte do papel de centro da economia e têm seus espaços 

redefinidos. 

Por esse razão esse trabalho pretende produzir uma reflexão sobre quais os novos 

desafios colocados aos movimentos sociais urbanos diante do contexto da globalização. Para 

isso se recorrerá ao estudo do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), no sentido de 

identificar como os movimentos estão (re) elaborando suas estratégias de luta tendo em vista o 

processo de globalização que, de uma maneira ou de outra, reconfigura o lugar, o papel e a 

dinâmica  de  muitas  das  grandes  cidades  dos  países  periféricos.  Ou  seja,  considerando  a 

globalização como disseminadora de retóricas e valores até que ponto esse processo tem (e se 

tem) impactos sobre as práticas, linguagens e representações desse movimento – seja fazendo 

com que adote ou não alguns de seus aspectos, seja se posicionando contrário a eles. 

A opção pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto se explica por ser hoje, dentre 

os muitos  movimentos urbanos existentes em São Paulo,  talvez o que se situe como mais 

expressivos, além de possuir uma ação territorial definida. A escolha por São Paulo se justifica 

por ser essa a cidade brasileira onde os processos de globalização vem se manifestando de 

forma mais expressiva. Seja a partir da restruturação produtiva (e dos impactos desse processo 

sobre os trabalhadores urbanos) seja por ser essa a cidade considerada, por muitos ideólogos e 

políticos, promissora cidade-global. Cabe também destacar que é nessa cidade onde o MTST 

está mais fortemente organizado e consolidado, sendo esse também seu estado de origem. 

A intenção ao tratar esse movimento é de a partir da leitura sobre a cultura política, a 

estrutura e organização, bem como a história desse movimento de moradia contribuir para uma 

reflexão futura de como os movimentos urbanos estão (e como estão) reagindo a um processo 

cada vez maior de dominação global. Essa questão se configura como importante e atual na 

medida em que se compreende que entre os desafios dos movimentos está a necessidade de 

transcenderem as escalas locais, regionais e, mesmo, nacionais.

Para  alcançar  esse  objetivo  esse  estudo  se  realizou  mediante  três  passos 

fundamentais. A etapa inicial foi o olhar sobre o real a partir das experiências vividas junto 

aos  movimentos  urbanos em São Paulo.  Esse  primeiro  movimento  foi  o  responsável  pela 
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busca de um olhar mais reflexivo. O segundo passo foi buscar compreender melhor outros 

fragmentos da totalidade urbana, tais como: o novo papel imposto às cidades diante de uma 

nova etapa do capitalismo e os efeitos desse processo sobre os movimentos urbanos e em 

especial de moradia. A percepção dessa nova realidade permitiu a identificação da importância 

dos movimentos sociais como sujeitos da mudança. Por fim, o último passo foi a aproximação 

ao movimento e a percepção de como se dá sua organização,  suas estratégias de luta e os 

obstáculos impostos a sua ação.

Por esse movimento analítico foi possível construir o objeto da pesquisa a partir de 

um método específico. O método é entendido como parte de um corpo teórico integrado e o 

conhecimento como resultado da relação entre o sujeito que se empenha em conhecer e o 

objeto de sua preocupação.  No caso dessa investigação considera-se que o relacionamento 

pensamento-objeto não é feito  fundamentalmente “a partir  de cada ser pensante  individual 

com  seu  objeto  específico”  (CARDOSO,  1976).  Esse  relacionamento  se  dá  baseado  na 

explicação parcial concretamente aceita, tendo importância particular a posição que o sujeito 

se encontra na sociedade. 

A relação que se estabelece entre sujeito e objeto não é mecânica e nem imediata. 

Dessa forma,  o  processo de teorização  não é  um reflexo direto da  realidade  no plano do 

pensamento e as teorias são sempre resultado de um trabalho difícil  de conhecer o objeto, 

utilizando as teorias e os pensamentos anteriormente formulados. No caso específico do objeto 

a  ser  trabalhado,  recorrer-se-á  as  teorias  e  conceitos  já  formulados  sobre  os  movimentos 

sociais  urbanos que ajudam compreender melhor a nova realidade,  de forma a perceber as 

transformações por quais passaram os movimentos. O que são movimentos sociais? Como se 

manifestam  no  espaço  urbano?  Como  se  articulam  e  se  organizam diante  de  um espaço 

globalizado? Essas indagações, frutos de uma reflexão mais elaborada, servirão para nortear o 

estudo.

A  intenção  ao  trilhar  esse  caminho,  é  compreender  o  quanto  é  possível  ler  os 

movimentos  atuais  –  e  em  especial  o  MTST,  à  luz  das  formulações  já  existentes  sobre 

movimento social e com isso reinserir o debate crítico acerca dessa categoria. Assim, a partir 
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da teoria  sobre movimento  social  pretende-se realizar  a  apreensão  da dinâmica  da prática 

social do MTST, suas determinações e as relações entre essas determinações.

A  adoção  desse  caminho  analítico  está  relacionada  à  concepção  de  que  o 

conhecimento científico tem caráter transitório e histórico e que por esse motivo é preciso 

“ler” o movimento a partir dos elementos estruturantes da realidade do momento.

Esse método se relaciona à idéia da unidade teoria–prática, na qual a prática somente 

pode ser entendida como ação efetiva no real que busca sua transformação – já que não é 

possível agir no real sem reproduzir esse real na consciência, sem conhecer sua dinâmica e 

determinações  e  sem  transformá-lo.  Daí  a  preocupação  constante  em  reconhecer  que  as 

relações  entre  os  movimentos  sociais  e  seus  campos  de  luta,  delimitados  dentro  de  um 

contexto global, se dão por meio do conflito. 

Vale  por  fim,  destacar  que  se  reconhece  a  existência  de  múltiplas  e  diferentes 

narrativas que são acessadas pelo movimento social de acordo com as circunstâncias impostas 

e  em função de quem e para quem se fala.  O que significa  afirmar  que o movimento  se 

anuncia e define a si próprio de diferentes formas dependendo de diversos fatores. São essas 

narrativas  importantes  na  compreensão  e  construção  da própria  identidade  do movimento. 

Assim, embora se reconheça a existência de diferentes narrativas este trabalho assumirá em 

grande  parte,  como  forma  de  entender  os  elementos  que  compõem  a  cultura  política  do 

movimento estudado, a fala de suas lideranças. Claro são os limites dessa posição. Contudo, 

em função dos limites e dos objetivos desse trabalho assume-se essa como uma das narrativas 

possíveis para a análise e compreensão do que se pretende responder neste trabalho. Parte-se, 

no entanto, do pressuposto de que o movimento social possui um porta-voz, representado por 

suas lideranças e que, de alguma forma, é reconhecido por seus membros. O que não significa 

afirmar que não existam contradições entre as diferentes narrativas existentes no interior do 

movimento social.

O trabalho foi organizado em quatro capítulos. No primeiro será feita uma revisão 

bibliográfica  da categoria  movimento  social  e de como a mesma foi  tratada  ao longo das 

décadas de 1970 e 1980 na literatura nacional e internacional. 
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No segundo capítulo se resgatará parte da história de luta pela moradia em São Paulo, 

com ênfase nos movimentos de loteamento da década de 1970 e de ocupações urbanas da 

década de 1980. O objetivo será recuperar os elementos históricos, e as práticas anteriores de 

luta  que  podem  ter  contribuído  na  constituição  do  MTST.  A  intenção  é  a  de  fazer  um 

contraponto entre esses dois momentos.

No terceiro capítulo o exercício analítico será ancorado num esforço de apropriação 

da realidade urbana que constitui simultaneamente o contexto, a arena e, de algum modo, o 

objeto mesmo da luta do movimento estudado. Dentre os aspectos dessa realidade se dará 

ênfase a análise de alguns indicadores que visam demonstrar a evolução das condições sócio-

econômicas  dos  trabalhadores  urbanos  da  metrópole  de  São Paulo.  Procurar-se-á,  a  partir 

dessa análise, apontar a atual reorganização da cidade de São Paulo frente a globalização.

Sobre a base deste esforço preliminar será feita a recuperação da história do MTST, 

buscando  identificar  os  elementos  centrais  de  sua  composição,  bem como  de  sua  cultura 

política: valores, objetivos, formas de luta e de organização.A noção de cultura política será 

adotada com o intuito de procurar identificar o que o MTST trás de novo. Isto é, o movimento 

seria novo na medida em que ele aporta sobre o conjunto dos elementos que compõem sua 

cultura  política,  alguns  elementos  novos  (no  sentido  de  distinções  em  relação  a  práticas 

anteriores, sem, no entanto, realizar uma hierarquização dessas práticas). 

Uma vez consolidada a base empírica sobre o movimento, se construirá uma grade 

analítica  que  contemple  as  seguintes  dimensões  e  aspectos:  processo  de  formação  do 

movimento; principais estratégias de luta; inserção no cenário nacional; forma de negociação; 

alianças; articulações nacional e internacional. Ao se realizar a caracterização do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto é com o intuito de situá-lo diante dos processos de globalização. 

O objetivo é identificar algumas das formas de inserção do Movimento a globalização (seja 

interagindo, seja, negando) para com isso apontar alguns dos novos desafios aos movimentos 

urbanos. Esse será o tema do quarto e último capítulo.

A identificação dos elementos constitutivos do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto se dará mediante o acúmulo teórico e histórico das experiências anteriores, tratadas nos 
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dois primeiros capítulos. Contudo, é preciso destacar que não será apresentada uma discussão 

detalhada sobre o MTST no sentido de delimitar os avanços e limites desse movimento. O 

objetivo  central  desse  estudo  é,  a  partir  desse  movimento,  reconhecer  alguns  dos  novos 

desafios aos movimentos urbanos e não um estudo específico sobre o MTST.

A metodologia adotada na construção desse trabalho se assentou nas seguintes etapas: 

1)  revisão  bibliográfica  sobre  a  categoria  movimento  social;  2)  coleta  e  organização  de 

informações básicas sobre a realidade da cidade de São Paulo no contexto da globalização, 

procurando reconhecer e organizar informações sobre a realidade econômica, político-social e 

morfológica  de  São  Paulo.  3)  Revisão  da  bibliografia  disponível  sobre  o  Movimento  de 

Trabalhadores Sem Teto de São Paulo. 4) Pesquisa de campo em São Paulo, envolvendo a 

realização de entrevistas com dirigentes e militantes do movimento, visitas aos acampamentos, 

agências governamentais envolvidas com a negociação e/ou repressão ao movimento, etc. 5) 

Consulta e coleta de outros materiais relevantes - matérias sobre o Movimento publicadas em 

jornais e revistas, e documentos do próprio MTST (panfletos, atas de reuniões), etc. 

 Para a apreensão do MTST se recorrerá a duas experiências de acampamento: Santo 

Dias e Anita Garibaldi. A primeira ocupação realizou-se em 19 de maio de 2001 num terreno 

de 500 mil m2 nunca utilizado por seu proprietário, Cláudio Malva Valente1. A ocupação do 

terreno originou o acampamento Anita Garibaldi, inicialmente com cerca de 300 famílias. Em 

duas semanas esse número saltou para mais de 6 mil  famílias. Hoje esse acampamento se 

encontra  bastante  estruturado  e  organizado  em cerca  de  1.800 lotes  de  cem metros  cada, 

distribuídos em vinte e duas quadras. Além das casas de madeira onde as famílias residem, o 

acampamento possui uma grande área social onde existe um galpão para reuniões e atividades 

culturais, duas salas de aula, uma cozinha coletiva e uma farmácia comunitária, no momento 

desativada. O acampamento resiste aos inúmeros pedidos de reintegração de posse, sendo hoje 

o único acampamento do MTST.

A segunda ocupação ocorreu em São Bernardo do Campo no dia 19 de julho de 2003 

e  deu  origem  ao  acampamento  Santo  Dias.  O  terreno,  supostamente  de  propriedade  da 

Volkswagen possui uma área de 170 mil m2 e inicialmente foi ocupado por cerca de trezentas 

1 Sendo também proprietário do primeiro cartório de registro de imóveis de Guarulhos.
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famílias.  Em menos de uma semana esse número passou para mais de 4 mil.  Em sete de 

agosto, sob enorme aparato policial e com intensa cobertura da mídia, todas as famílias foram 

despejadas.  

 Em  função  dos  limites  desse  trabalho,  foi  realizada  visita  a  campo  apenas  no 

acampamento Anita Garibaldi. No campo conversou-se com os moradores e a coordenação do 

acampamento e Movimento. Além de outras pessoas que de alguma forma contribuíram para a 

consolidação do acampamento. Já no segundo caso todo o processo foi acompanhado na mídia 

oficial  e  independente  bem  como  a  partir  de  entrevistas  com  coordenadores  que 

acompanharam o processo de ocupação e despejo do acampamento. Reconhece-se os limites 

dessas fontes. No entanto, para o âmbito desse trabalho entende-se que elas foram suficientes.

Além  dessas  duas  experiências  também  se  realizou  uma  rápida  visita  ao 

acampamento Carlos Lamarca em terreno de propriedade de Sergio Naya, em Osasco. Durante 

a  permanência  no  campo  ocorreu  a  reintegração  de  posse  desse  terreno  de  forma 

extremamente violenta. Esse processo foi acompanhado a partir dos relatos da coordenação do 

MTST.

Embora haja diferenças entre uma ocupação e outra o Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto será tratado em sua totalidade. Mesmo não possuindo, até o término desse trabalho, 

outros  acampamentos  é  possível  identificar  em  São  Paulo  uma  organização  de  âmbito 

estadual. Isso porque os militantes que organizam as ocupações constituem um único grupo, e 

se deslocam de acordo com a necessidade do Movimento.  Além disso, esse mesmo grupo 

(ainda  não  se  definiu  como  uma  coordenação)  possui,  em  seu  discurso  e  prática,  uma 

estratégia articulada e não localizada num único município.
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CAPÍTULO I

SOBRE UMA HISTÓRIA: O DEBATE ACERCA DA

CATEGORIA MOVIMENTO SOCIAL

Adquirindo diferentes nuanças e significados, movimento social caracteriza-se por ser 

uma categoria de análise em disputa cuja definição ainda não constitui um consenso uma vez 

que,  ainda  hoje,  diversos  autores  discutem  sobre  a  existência  ou  não  de  formas  de 

organizações que poderiam ser denominadas de movimentos sociais. Para esses autores seria 

importante distinguir movimento social de outras formas de ações coletivas. 

Iniciar  este  trabalho  pela  discussão  da  definição  mesma  da  categoria  movimento 

social, através da recuperação do debate travado em torno dela, deve tornar possível entender 

o caráter multidimensional e conflitivo do objeto a ser estudado, bem como iluminar os novos 

desafios  colocados  aos  movimentos  a  partir  da  década  de  1990.  Parte-se,  contudo,  da 

perspectiva  de  que  “todo  concepto  mas  allá  de  sus  aspectos  abstractos,  generales, 

intemporales, es el producto de un momento preciso del conocimiento, el cual refleja a su vez 

un momento preciso del desarrollo de los hechos” (SÊVE, 1980, p.72).  

Nesse sentido, não se pretende determinar ou escolher uma definição que pareça mais 

adequada.  Apenas  será  recuperado  o  debate  existente  na  literatura  em torno  da  categoria 

movimento social, procurando sempre contextualizá-lo de acordo com o momento vivido. Isso 

se justifica, pois quando se propõe resgatar um pouco desse debate é com o intuito de entender 

os movimentos sociais em sua forma contemporânea, procurando reconhecer daí a presença de 

novos desafios. Dessa maneira, a natureza desse resgate tem um duplo sentido: por um lado, 

um esforço de embate com as teorias existentes na própria construção do objeto que se propõe, 

e  por  outro  uma  valorização  de  uma  das  muitas  formas  e  práticas  de  organização  dos 

trabalhadores urbanos.

A  escolha  pela  adoção  dessa  categoria  se  justifica  pois,  embora  alguns  autores 

trabalhem com a idéia  de limite  dos movimentos  sociais  urbanos,  esse trabalho partirá  da 

preocupação explícita de valorização dessa forma de organização. Isso porque, acredita-se que 
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esse é um importante ator político no embate urbano atual. Porém a valorização desse ator não 

virá desacompanhada de uma leitura crítica das suas ações atuais, pois se compartilha da idéia 

de  que  tanto  as  análises  que  enfatizam  de  forma  vazia  o  potencial  transformador  dos 

movimentos urbanos como as abordagens opostas são insuficientes para compreender a ação 

desses agentes hoje. 

Nesse sentido parece ter razão à leitura de Jacobi (1989) e Sader (1988), que através 

do estudo dos movimentos urbanos da década de 1970, alertavam para a necessidade de pensar 

os movimentos a partir de seus momentos e dinâmicas específicas,  procurando entendê-los 

como processos abertos que potencializam diferentes formas de ação coletiva e de interação 

e/ou negação frente ao modelo vigente.

Este capítulo é dividido em três partes: na primeira busca-se delinear um panorama da 

produção  européia  sobre  o  tema,  destacando  as  duas  correntes  que  mais  influenciaram  a 

produção  nacional.  Na  segunda  parte  será  feita  a  reconstituição  do  debate  nacional.  No 

terceiro  item  procurar-se-á  sintetizar  alguns  elementos  que  possam  contribuir  para  a 

construção de instrumentos analíticos que auxiliem no estudo sobre os movimentos sociais. 

1.1. A produção internacional

Na  reconstrução  do  debate  internacional  a  produção  em  torno  da  categoria 

movimento social será dividida em duas grandes matrizes teóricas (embora reconhecendo a 

existência  de  outras  e  as  diferenças  internas  dessas  duas  matrizes).  A  primeira  corrente 

caracteriza-se  pela  busca  de  incorporar  o  urbano  às  teorias  marxistas  e  teve  como  maior 

representante Manuel Castells. A segunda, baseada na teoria da ação social com ênfase nas 

práticas cotidianas, teve como maior expoente Alain Touraine. 

Ambas  as  correntes  objetivaram  em  alguma  medida  delimitar,  conceituar  e 

caracterizar  o  que  seria  um  “verdadeiro”  movimento  social.  É  certo,  contudo,  que  em 

momentos distintos da produção sobre o tema, tiveram mais força uma ou outra interpretação. 
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Maria Lucia Duriguetto sintetiza a teoria de Castells afirmando que o autor procurou 

desenvolver sua análise a partir da noção de contradição urbana, definida como os problemas 

expressos  no  acesso  a  habitação,  saneamento,  serviços  coletivos  de  educação,  saúde, 

transporte, cultura etc. O centro da problemática dos movimentos sociais para o autor estaria 

no  desdobramento  da  luta  de  classes  em lutas  urbanas.  Nessa  leitura,  os  movimentos  se 

constituiriam num conjunto de práticas coletivas que questionam “a ordem capitalista através 

das contradições específicas da problemática urbana” (DURIGUETTO, 2001, p.68). 

Castells  defendia  a  necessidade  de  se  entender  os  movimentos  a  partir  de  suas 

perspectivas, de sua estrutura interna, de suas contradições, de seus limites e potencialidades, 

bem  como  de  sua  relação  com  a  cidade  e  o  Estado.  Para  tanto  propôs  um  método  de 

abordagem que permitiria relacionar os movimentos às questões mais abrangentes da esfera 

econômica e  política  do capitalismo,  bem como à crise  urbana.  Gohn assim sintetiza  esse 

método:

O método  de  abordagem mais  eficaz  no  estudo  dos  movimentos  sociais 

urbanos seria a partir da sua observação concreta, registrar a forma pela qual 

eles  se  desenvolvem,  e  as  ações  e  organizações  que  integram.  Isto  feito 

remeteríamos a uma nova etapa, que consistiria em relacionar o observado 

anteriormente  com:  a)  as  contradições  estruturais  do  capitalismo;  b)  a 

expressão estrutural do movimento no urbano; c) o processo político mais 

geral do país nos últimos anos.  (GOHN, 1987, p.17)

Sob essa ótica Castells  afirmava que os movimentos sociais, e especificamente os 

movimentos urbanos se configuram como expressão da crise urbana. Por essa razão o estudo 

dos  movimentos  desenvolvido  por  Castells  concentrou-se  basicamente  na  compreensão  da 

crise urbana do capitalismo monopolista, situando os movimentos num panorama mais amplo 

da luta de classes (DURIGUETTO, 2001). 
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Para o autor a crise urbana seria provocada pela contradição estrutural  do próprio 

capitalismo monopolista, pois “os serviços coletivos requeridos pelo modo de vida suscitado 

pelo  desenvolvimento  capitalista  não  são suficientemente  rentáveis  para  serem produzidos 

pelo capital,  com vistas à obtenção do lucro” (CASTELLS, 1980, p. 23). Ou seja, a crise 

urbana, propulsora dos movimentos sociais urbanos, é o resultado da incapacidade do sistema 

em  produzir  os  serviços  demandados  pelo  próprio  capital  –  através  da  acumulação,  dos 

processos de trabalho e consumo. O resultado disso seria a manifestação das massas populares 

a  partir  de  sua  expressão  coletiva,  os  movimentos  sociais.  Para  o  autor  a  questão  do 

movimento  social  se  situava  na  análise  dos  processos  sociais  de  mudança  dos  modos  de 

consumo coletivo, sendo que seu papel fundamental seria a capacidade de tornar visíveis as 

contradições estruturais do capitalismo. 

Se  inicialmente  os  movimentos  eram  vistos  por  seu  potencial  transformador 

(CASTELLS, 1973), essa ótica se alterou anos depois, como se percebe na passagem seguinte:

Os  movimentos  sociais  não  são  agentes  de  transformação  social.  Eles 

possuem limites políticos e técnicos. Eles são fatores de clientelismo político, 

em troca de demandas imediatas. Estão mais sobre o fluxo da lógica política. 

São tolerados pelas instituições. Eles possuem também limites profundos em 

termos  de  sua  capacidade  de  transformação  urbana.  (CASTELLS,  1985, 

p.23).

 Embora continue admitindo a importância dos movimentos na democratização da 

gestão da cidade,  como porta-voz das  necessidades  coletivas,  o  autor  não mais  aposta  na 

capacidade transformadora dos movimentos. Nessa segunda leitura caberia aos movimentos 

formular  as  transformações  que  devem  ser  implementadas  pelo  Estado. De  sujeitos  do 

processo os movimentos  passam a mediadores;  de protagonistas a coadjuvantes.  Isto é,  os 

movimentos reconheceriam os problemas urbanos, identificando-os para que o Estado possa 

atuar e resolvê-los. 
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Para o autor o Estado teria a função de resolver a contradição do próprio capital, 

procurando  superar  o  “afunilamento  na  reprodução  da  força  de  trabalho”  e  responder  as 

reivindicações apresentadas pelos movimentos. Dessa forma, afirma o autor, 

Seja diretamente, seja de maneira indireta, em todos os países capitalistas 

avançados  o  Estado  passou  a  ser  um  agente  decisivo  na  produção, 

distribuição  e  gestão  dos  meios  de  consumo  coletivos  e  na  organização 

espacial  desses  serviços.  Os  equipamentos  coletivos  e  o  sistema  urbano 

surgem,  portanto,  marcados  de  forma  decisiva  pelas  características  do 

Estado. (CASTELLS, 1980, p.23)

Todavia,  o  Estado  não  se constituiria  num  mecanismo  neutro,  mas  sim  como 

resultado de um processo político determinado amplamente pela luta de classe e, em última 

instância pelos movimentos sociais. Nesse contexto, o Estado deveria garantir a coesão social 

a partir da integração e unificação dos conflitos sociais. Daí a importância da relação entre 

Estado e movimento na análise de Castells, pois, se não há possibilidade de mudança sem que 

haja  pressão  dos  movimentos,  também  não  seria  possível  a  sobrevivência  desses  sem  a 

existência dos mecanismos institucionais.  Nessa leitura,  Estado e movimento social não se 

configuram mais como organizações antagônicas mas de certa forma complementares.

É importante contextualizar o momento da produção de Castells; isto talvez ajude a 

compreender  a  suposta  mudança  de  posição  acerca  do  protagonismo  dos  movimentos. 

Inicialmente observa-se dois momentos na produção do autor sobre o tema. Num primeiro, 

Castells pretende entender os movimentos através de uma análise estrutural – presente na obra 

A Questão Urbana. Já num segundo momento o autor irá desenvolver sua abordagem a partir 

da análise conjuntural na qual a opção se centra na luta pela cidadania e democracia (Cidade,  

democracia e socialismo)2.

2 No caso brasileiro isso se manifesta na passagem dos anos 70 para 80 quando da democratização do país. Nesse 
momento diversos autores recorrem à interpretação de Castells para explicarem os movimentos e o contexto de 
então. 
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A existência desses dois momentos é compreendida, em parte, quando se considera 

que em suas primeiras análises, o autor escrevia tendo como pano de fundo as manifestações 

que  ocorreram na  década  de  1960  na  Europa  e  nos  Estados  Unidos.  Foi  observando  os 

movimentos negro, hippie, feminista e estudantil, que agitaram os países centrais em fins da 

década  de  1960  que  o  autor  desenvolveu  sua  análise.  Além  disso,  é  sob  o  capitalismo 

monopolista  e  suas  crises  e  transformações  pelas  quais  passavam os  países  europeus  que 

também  o  autor  procurou  entender  aqueles  movimentos.  As  expectativas  revolucionárias 

geradas pela explosão desses movimentos, sobretudo em 1968, talvez expliquem a crença – 

poder-se-ia chamar de outro nome? - em seu papel transformador.

Já a segunda leitura de Castells ocorre em outro contexto de desenvolvimento dos 

movimentos urbanos nos países centrais e periféricos. Gohn (1987) aponta a crise estrutural do 

capitalismo, o fim dos regimes autoritários e a gestão democrática de governos municipais 

como fatores que contribuíram para a mudança na conjuntura e na definição das práticas dos 

movimentos. Essas mudanças teriam colaborado para que Castells revisse suas análises. Nesse 

enfoque Castells diminui a existência dos interesses, dos conflitos e das lutas de classe. 

Essa nova postura se enquadra nos marcos da teoria do capitalismo monopolista de 

Estado e em sua teoria sobre a via democrática para o socialismo. Essas teorias consistiam na 

afirmação de que, como o Estado estava diretamente atado ao monopólio,  a resposta seria 

conquistar o próprio Estado através da via institucional. Para a concretização dessa conquista 

os componentes urbanos apareceriam como essenciais na via democrática para o socialismo 

que, por sua vez, se concretizaria quando a passagem para o socialismo fosse obra da maioria 

da  população.  Quanto  a  esse  avanço  Castells  afirma:  “O  Estado  democrático  torna  hoje 

possível, mesmo no âmbito do capitalismo, decisivos avanços em seu seio por parte das forças 

socialistas. Isto porque o Estado não é uma entidade autônoma das classes, alheio à sociedade 

civil, e sim sua expressão”. (CASTELLS, 1980, p. 27)

Daí  a  importância  assumida  pelos  movimentos  como  capazes  de  pressionarem o 

Estado na direção dos anseios populares, e do Estado como instrumento para a chegada ao 

Socialismo.  Diante dessa análise  os movimentos  são meros  colaboradores  para o caminho 

democrático  que  levaria  a  uma  nova  cidade  e  sociedade.  Embora  caracterizados  como 
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embriões  dessa nova sociedade,  nesse momento  da análise  de Castells,  os movimentos  se 

configuram como simples  reações,  incapazes  de organizarem uma saída,  cabendo a outras 

forças sociais (partidos e Estado) essa tarefa. 

Touraine  propõe  avançar  na  leitura  dos  movimentos  sociais  na  medida  em  que 

procura reconhecer o indivíduo e, conseqüentemente a ação coletiva da sociedade. Para tanto, 

destaca a esfera da cultura e as possibilidades de mudança a partir da ação do indivíduo. Nessa 

leitura,  o  sujeito  histórico  seria  um  corpo  heterogêneo,  coletivo  e  não  hierarquizado.  A 

novidade desta leitura estaria na concepção da forma de fazer política, valorizando as práticas 

cotidianas e os fatos conjunturais3.

Touraine  propôs  uma  distinção  entre  diferentes  condutas  coletivas  identificando 

quatro  formas  diversas:  os  protestos  modernizantes,  os  conflitos  institucionais,  a  crise 

organizacional  e  os  movimentos  sociais.  Para  o  autor  seria  o  movimento  social  o  mais 

importante para a realização de uma mudança social. Sendo assim movimento social seria “um 

conceito analítico,  teórico,  que poderia ser visualizado através do estudo de conflitos onde 

atuem atores sociais que partilhem de um mesmo campo social - estejam no interior de um 

sistema de ação histórica - e que, através de sua prática social questionem a orientação da 

historicidade” (PALHARES, www.ufmt.br/revista/).

Ou ainda, segundo palavras do próprio Touraine, em palestra na USP:

Um movimento  social  está  formado  por  dois  aspectos,  que  não podemos 

separar:  um aspecto conflitivo, que consiste no enfrentamento de um ator 

com outro  ator  social.  Por  exemplo,  uma  classe  social  com outra  classe 

social. Um enfrentamento que ocorre no interior de uma relação de poder, de 

dominação social. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é uma orientação 

positiva em direção a valores centrais da sociedade. Não se trata, portanto, 

nem de uma visão puramente conflitiva, nem de uma visão participacionista, 

3 Marina Palhares alerta para a necessidade de distinguir os momentos da produção teórica do autor: um primeiro 
momento, no qual sua produção está fortemente marcada pelo estudo do movimento operário; e  um segundo 
momento,  quando sua análise é influenciada pelos movimentos estudantis de maio de 1968 (neste momento o 
autor se dedica a reconhecer os novos atores).
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nem uma em termos de contradições, nem funcionalista. Minha idéia central 

mais simples é a de que o movimento social envolve um conflito entre atores 

opostos,  mas  que  têm  algo  em  comum:  as  orientações  culturais. 

(TOURAINE, 1991, p. 32).

Neste caso, o movimento social não seria a expressão de uma contradição, ele geraria 

o  conflito.  Constituir-se-ia  como  conduta  coletiva  orientada  “não  por  valores  de  uma 

organização  social  (reivindicações  organizacionais)  ou  pela  participação  num  sistema  de 

decisões (pressão institucional), mas pelo embate dos conflitos de classe que é o sistema de 

ação histórica” (BASTOS, 1983, p.105).

Touraine  propõe  três  princípios  que  identificariam  um  movimento  social:  o  de 

identidade, o de oposição e o de totalidade. O primeiro remete ao modo como o ator define a si 

próprio. Para Touraine, é a prática das relações sociais que situa e define o ator. Sendo assim, 

a identidade do ator somente pode ser determinada no conflito real com seu oponente e no 

objetivo de sua luta.  É o conflito,  porém, que faz surgir  o adversário.  Daí se manifesta  o 

princípio de oposição, quando “o ator se sente confrontado com uma força social geral num 

embate que coloca em causa orientações gerais da vida social” (BASTOS, 1983, p. 105). Já o 

princípio de totalidade seria a própria ação histórica cuja dominação é disputada pelas classes 

sociais opostas. 

De acordo com esses princípios, Touraine afirma que se enquadrariam na definição 

de movimento social  todas as manifestações  de organizações coletivas  orientadas  por uma 

prática  social  consciente  e  destinada  a  uma  mudança  social4. Seu potencial  transformador 

estaria na esfera sócio-cultural e não na política. Isso porque, como destaca Duriguetto (2001), 

nas análises de Touraine a ênfase está nas singularidades e especificidades, havendo pouca 

atenção  às  contradições  estruturais  na  explicação  da  emergência,  desenvolvimento  e  ação 

4 Bastos (1983) ressalta que o conceito de movimento social em Touraine não pode ser compreendido como 
sinônimo  de  revolução  social.  Isso  porque,  segundo  a  autora,  movimento  social  para  este  autor  deve  ser 
considerado como categoria de análise, não descrevendo um movimento concreto,  mas sim apontando para o 
modo de interpretar as orientações dos movimentos sociais concretos. 
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política dos movimentos. O campo de luta se desloca das macro-relações para o da realidade 

cotidiana fragmentada e plural, como demonstra a afirmação abaixo:

[...] os verdadeiramente novos movimentos sociais são mais culturais do que 

sociais. Em nossos países, o fato principal não é a industrialização, mas a 

produção e difusão industrializadas e maciças de bens culturais simbólicos, 

não materiais: linguagens, imagens, e informações. [...] o conflito não se dá 

entre classes, mas sim entre o ator, como ator – eu prefiro dizer como sujeito 

– o sujeito como capacidade e vontade de ser uma pessoa, um indivíduo e o 

sistema de produção e comunicação de bens culturais, as indústrias culturais 

como dizem muitos (TOURAINE, 1991, p. 34/35).

Sendo  assim  a  possibilidade  de  resistência  está  no  indivíduo  e  em  suas  raízes 

culturais, nacionais e religiosas. Para o autor o sentimento de injustiça compartilhado pelos 

indivíduos contribuiria para a mobilização e reação frente a essa injustiça. Esse movimento, 

por sua vez,  geraria  uma identidade  comum favorecendo as ações  coletivas.  Assim,  como 

afirma Martins,  “sem que haja um sentido moral  compartilhado não existe  ação  concreta. 

Intencionalidade, motivação e troca intersubjetiva são os elementos motrizes da ação”.

Touraine  também  defende  a  autonomia  dos  movimentos  em  relação  a  partidos, 

intelectuais e outras organizações. Dessa forma, a importância é dada às ações sociais de base 

em detrimento do campo da representação política institucional, partidária ou sindical. Para o 

autor,  o  envolvimento  do  movimento  com  o  Estado  resultaria  na  institucionalização  do 

primeiro  e  em sua  transformação  de  revolucionário  para  reformista  e,  conseqüentemente, 

findando-se como movimento social. 

 Quanto ao Estado, Touraine identifica nele um agente de transformação e, portanto, 

não se reduz apenas a aparelho de poder, cuja conquista levaria, irremediavelmente, a criação 

de uma nova sociedade. Para o autor, ao responder os movimentos o Estado estaria repondo a 
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ordem, já que abriria espaços de transformação a partir da institucionalização de novas formas 

de relações (GOHN, 1987).

Touraine assim define a importância do Estado:

Lugar e agente de comunicação social, ele se situa sempre no interior de um 

modo de dominação social, mas não se confunde com ele. De sorte que os 

conflitos  de  classes  são sempre  mais  fundamentais  que os  combates  pelo 

controle do Estado, e que os partidos não são jamais a simples expressão dos 

movimentos  sociais  e  ainda  menos  os  agentes  de  sua  formação. 

(TOURAINE, 1991, p. 232).

Segundo Reis (2000), Touraine trata os movimentos como o conflito de inúmeros 

grupos sociais inseridos em redes sociais e simbólicas e resultado de uma vontade coletiva. O 

foco da ação dos movimentos se desloca do conflito capital e trabalho para a valorização dos 

significados simbólicos e da subjetividade. Dessa forma Touraine constrói uma teoria da ação 

social como “sistema de ação histórica onde percebe um deslocamento das lutas: não mais em 

nome do proletariado,  mas em nome de coletividades, onde há uma diferenciação entre as 

instâncias econômica, política e ideológica” (REIS, 2000, p. 21).

Nesta leitura,  segundo Mouriaux (2000),  importaria  mais  a tentativa de classificar 

algumas formas de contestação social  como antigas e ultrapassadas,  ou ainda identificar  o 

elemento novo de outras, do que refletir sobre a real unidade que existe no movimento social. 

Mouriaux prossegue afirmando que na análise de Touraine a luta dos sem se configura como o 

novo e a relação dessas lutas com o movimento operário “tradicional” e com o próprio Estado, 

implicaria num risco de mutilação da dimensão cultural.  Neste caso “a fronteira entre lutas 

sociais e lutas laborais é vista tão necessária como insuperável” (MOURIAUX , 2000, p. 121).

Foram Castells e Touraine as principais influências sobre a produção brasileira acerca 

dos movimentos sociais. A partir das idéias desses autores se desenvolveram duas grandes 
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linhas de interpretação dos movimentos no Brasil: a primeira partia da noção de necessidade e 

contradição urbana. A segunda preocupada com o cotidiano e a problemática dos valores e da 

cultura.

1.2) A produção nacional

Até a década de 1970 os estudos sobre os movimentos sociais tinham nas matrizes do 

populismo e do desenvolvimento suas principais âncoras de análise. Segundo Silva (1993), o 

elemento  central  da teoria  do populismo seria  a tese de que este  regime representaria  um 

momento específico do processo de constituição do Estado burguês na América Latina. Por 

essa ótica a sociedade era lida como um conjunto heterogêneo de indivíduos que deveriam ser 

conectados ao Estado a fim de sustentar os pactos políticos existentes. Desse conjunto apenas 

a função do líder, condutor da massa, era interpretada, sendo desconsiderada a existência de 

organização coletiva e autônoma. Embora apreciada como ator político, as massas tinham um 

papel secundário, sendo dominadas por artifícios ideológicos e institucionais de dominação 

(SILVA, 1993).

Quanto à teoria do Desenvolvimento, Silva a considera como uma outra forma de 

pensar a sociedade brasileira.  Nessa teoria (ou teorias) o foco se centrava nos estudos dos 

“desequilíbrios,  disfunções  e  dificuldades  de  expansão  das  estruturas  produtivas  latino-

americanas em condições internacionais adversas” (SILVA, 1993, p. 40). 

Sader  e  Paoli  (1986)  destacam  que  a  partir  da  teoria  da  modernização  tornou 

necessário pensar  o papel de cada agente  social  na nova sociedade que emergia.  Nela,  os 

trabalhadores brasileiros urbanos foram construídos como uma imagem de classe social cujo 

traço  marcante  seria  sua  negatividade.  Isto  é,  na  leitura  da  teoria  da  modernização  os 

trabalhadores urbanos eram definidos como representação de um sujeito ausente de identidade 

social e política coletiva, que não possui consciência de classe e nem mesmo autonomia de 

movimentação coletiva.
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Já na década de 1960 essa perspectiva se transforma em teoria da marginalidade, que 

buscava a compreensão do papel econômico dos setores marginais. Andréa Martins aponta a 

impossibilidade  desta  teoria  em incorporar  analiticamente  os  estudos  de  grupos  populares 

específicos,  em  razão  de  sua  preocupação  exclusiva  em  sublinhar  o  plano  estrutural  de 

dependência que estes grupos ocupam em relação aos que dominam a sociedade. Nesse caso, 

os setores marginais não são percebidos como atores políticos mas sim analisados em termos 

do  “lugar  que  ocupam  no  processo  produtivo”  (SILVA,  1993,  p.41).  Contudo,  isso  não 

significava  que  houvesse  uma  desconsideração  quanto  a  presença  social  e  política  dos 

trabalhadores. Ao contrário, embora os trabalhadores fossem percebidos de forma atrasada, 

despreparada e tradicionalista, sua presença como classe social não era anulada.

Os anos 70 iriam promover uma ruptura com as interpretações acima referidas. A 

partir  dessa década,  a reflexão específica  sobre a organização das massas  urbanas  ganhou 

importância  e  os  movimentos  sociais  são  estudados  como atores  políticos  de  destaque  na 

sociedade.

Luis A. Machado Silva afirma que essa análise significou uma ruptura na medida em 

que “não se tratava mais da falta de lugares definidos nem de massas amorfas: o novo campo 

temático se construía no reconhecimento de coletividades afirmativas, as camadas populares” 

(Silva, 1993, p. 42)5.

Em alguma medida pode-se afirmar  que essa ruptura em relação as teorias acima 

tratadas se explica pelos acontecimentos deflagrados em 1964 quando, segundo ponderações 

de Eder Sader e Maria Célia Paoli a derrota dos projetos de democratização através do Estado 

e,  conseqüentemente  o  reconhecimento  dos  equívocos  quanto  a  interpretação  do  caráter 

progressivamente  democrático  da modernização,  teriam aberto uma fissura no pensamento 

brasileiro até então dominante sobre as classes sociais. 

Na prática,  afirmam os autores,  “diante  do Estado repressor e único intérprete  da 

sociedade, os pesquisadores entenderam que não podiam mais adiar uma concepção política 

5 O autor  destaca  a  necessidade  de  perceber  como a  passagem da  concepção  de  massa  para  a  de  camadas 
populares correspondeu “a passagem de uma concepção passiva e quase objetal para uma concepção ativa, como 
sujeitos, dos mesmos, segmentos sociais” (SILVA, 1993, p. 42).
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sobre a sociedade, até então reduzida aos parâmetros do espaço do Estado” (SADER; PAOLI, 

1986, p. 53).

Para isso muito contribuiu a observação das inúmeras manifestações coletivas que 

ocorreriam em algumas das cidades brasileiras  e em especial  Rio de Janeiro,  São Paulo e 

Recife, ao longo da década de 70. Nesse momento, a literatura rompe com as interpretações 

que  atrelavam  o  movimento  social  obrigatoriamente  a  partidos  e/ou  sindicatos  e  os 

movimentos passam a ser analisados como  “novos” sujeitos, de identidade própria, e com 

potencial organizativo. 

Mas  o  que  esses  movimentos  traziam  de  novo?  Vera  Telles  assim  explica  esse 

momento da produção nacional, enfatizando o sentido do novo desses movimentos:

Trata-se  de  uma  produção intelectual  em grande medida  elaborada sob  o 

signo  da  novidade  que  a  emergência  de  práticas  reivindicatórias  dos 

moradores  da  periferia  da  cidade  parecia  introduzir  no  momento  de  seu 

aparecimento, já na primeira metade da década passada: a novidade de uma 

‘sociedade  civil’  que  se  movimentava  num  momento  em  que  parecia 

submersa numa normatividade tecnocrática e repressora que despolitizava e 

privatizava a vida social; da emergência de novos atores quando isso parecia 

improvável acontecer; de práticas de luta e organização que se desdobravam 

em espaços inusitados [...];  de trabalhadores que,  por tudo isso,  pareciam 

dotados  de  uma  capacidade  de  auto-organização  e  autodeterminação  que 

questionava a imagem de atraso e impotência política que havia sido legada 

pela tradição de estudos sobre trabalhadores urbanos no Brasil, e através da 

qual se interpretava sua história num passado ainda recente. (TELLES, 1987, 

p. 55).

O novo nesses movimentos e, conseqüentemente, em todos os estudos referentes a 

eles, era sua suposta autonomia e independência frente às formas tradicionais de organização – 

a constituição de uma outra maneira de organização e de fazer política.
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É  possível  perceber  a  forte  influência  dos  estudos  europeus,  e  de  Touraine  em 

particular no que toca ao aspecto de novo dos movimentos. A novidade apontada por aquele 

autor, consistia no fato de que essas “novas manifestações coletivas” não se configuravam e se 

organizavam  nem como  partido  e  nem como  sindicato,  até  então  a  forma  dominante  de 

organização dos trabalhadores europeus. 

O novo estava na contraposição da forma de organização e luta desses movimentos 

em relação  aos  sindicatos  operários  e  partidos  que,  em alguns  dos  países  europeus  como 

França e Itália, foram uma das formas mais expressivas de organização dos trabalhadores ao 

longo do século XX e, sobretudo, no pós-guerra. Desse ponto de vista, é possível entender o 

que Touraine afirmava como novo, já que a novidade estava relacionada ao surgimento de 

lutas e movimentos diferentes das por ele denominadas “formas tradicionais”. 

Essa postura é compreendida quando contextualizada frente à produção sociológica 

dominante na época. Nesse momento, na Europa, a posição dominante dos intelectuais era de 

negação das explicações marxistas.  Por esse motivo, salienta Moncayo (2003)  “la principal 

novedad reside  en  un  cambio  de  paradigma en  el  discurso habitual  de  la  intelectualidade 

progresista”. A construção dessa novidade na literatura européia se constitui como uma reação 

às interpretações estruturalistas do marxismo dominante até o final da década de 60. Ou como 

também afirma Moncayo:

O más  claramente  frente a la dogmatica staliniana e incluso leninista.  Se 

trataba de superar la definición de clases sociales estrechamente ligada a la 

posición en las relaciones de producción definidas como ‘económicas’, para 

dar lugar a una interpretación mucho más dinámica y menos teleológica que 

considerara más bien, en un campo no de necesariedad sino de contingencia, 

actores  sociales  responsables  de  acciones  colectivas  (movimientos) 

productoras de sociedad. (MONCAYO, http://club.telepolis.com)  
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Essa  ruptura  em  relação  ao  discurso  sociológico  anteriormente  dominante  se 

processou a partir da observação do esgotamento das antigas formas de manifestações sociais, 

cujos principais atores eram os partidos e sindicatos operários, somada a  emergência de outras 

formas de “ações coletivas”, aparentemente desvinculada das antigas. Essas manifestações de 

resistência  popular  organizada  e  independente  de  sindicato  e  partido,  interpretadas  como 

velhas  e  tradicionais  formas  de  organização  social,  foram  identificadas  como  novos 

movimentos sociais.

Quanto aos países latino americanos Moncayo afirma que

al respecto, es preciso señalar que, en el espacio del llamado Tercer Mundo 

y especialmente en América Latina, la ruptura no tuvo en princípio la misma 

significación,  y llegó tardiamente  para  reinterpretar  movimientos  sociales 

y/o  políticos  que  desde  antes  tenían  en  crisis  el  viejo  paradigma  [...]. 

(MONCAYO, http://club.telepolis.com)  

Não se pretende negar o forte papel que essas organizações ditas tradicionais tiveram 

na  formação  da  história  das  lutas  populares  no  Brasil  e  na  própria  constituição  dos 

movimentos sociais aqui tratados (aspecto que será melhor trabalhado no capítulo seguinte). 

Pretende-se  apenas  refletir  sobre  a  apropriação  do  modelo  europeu  aos  estudos  dos 

movimentos no Brasil sem que houvesse uma readequação à realidade nacional, já que, no 

Brasil essas “formas tradicionais” não tiveram a mesma expressão social, política, cultural e 

orgânica que tiveram nos países europeus tomados como modelo.

Para Silva (1993) o surgimento dos estudos sobre os movimentos sociais no Brasil se 

deu através do casamento de três elementos: o teórico já existente, produzido pelo populismo e 

pela  teoria  da  marginalidade;  a  conjuntura  política  vivenciada  (o  início  do  processo  de 

abertura) e o “fragmento da teoria do capitalismo de Estado (que entroniza um novo conceito-

chave, os meios de consumo coletivo)”. Combinados, esses elementos atestariam a novidade 

trazida pelos movimentos.
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Tendo,  portanto,  como substrato  as  reflexões  sobre  o  capitalismo monopolista  de 

Estado e sobre as noções de contradição urbana e formas tradicionais de organização e luta 

produzidas  na  Europa,  inúmeros  autores  brasileiros  desenvolveram  seus  estudos  sobre  o 

movimento social, inaugurando uma ampla produção nacional a respeito desse tema. 

Elemento chave para a compreensão da produção nacional nesse período, Cardoso 

(1987)  aponta  para  o  fato  de  que  nos  estudos  europeus,  a  contradição  capital-trabalho  é 

expandida no sentido de abarcar a questão das reivindicações urbanas bem como para acolher 

os movimentos sociais. Nesse contexto, o conceito de contradição urbana ganha centralidade 

nas análises produzidas a partir dessa “releitura” do marxismo. A elaboração dessa categoria 

visava, “caracterizar a ordem social e sua configuração espacial extremamente segregada pela 

distribuição desigual dos serviços urbanos” (DURIGUETTO, 2001, p.70).

Será esse o conceito fundante das análises que tinham como tese central a idéia de 

que os movimentos sociais surgiam das demandas por melhorias nas condições de vida (o que 

refletia em melhorias no acesso aos bens de consumo coletivo). Dessa forma, “os movimentos, 

tomados em conjunto, tendiam a transcender-se, transformando-se em forças políticas capazes 

de funcionar como uma espécie de vanguarda da democratização do Estado” (SILVA, 1993, 

p.41).

 Essa análise  baseava-se nos estudos sobre as relações  entre  Estado e movimento 

social e a constituição dos movimentos sociais mediante reivindicações e/ou carências, dando 

grande destaque à suposta e quase sempre saudada autonomia desses frente às organizações 

tradicionais e ao próprio Estado6.

Nesses estudos, como demonstram Silva e Ribeiro (1983), a tese central estaria na 

constituição de um processo político concebido em dois campos distintos: o primeiro seria o 

próprio movimento social (lugar da liberdade e da autonomia) e o segundo o Estado (local da 

repressão  e  do  controle  e  dominação).  Os  autores  prosseguem afirmando  que  o  processo 

político seria o embate entre esses dois campos cuja conseqüência seria a destruição de um. O 

6 No Brasil os estudos de J. A. Moisés (1979) inauguraram essa linha de interpretação.
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movimento é engolido pelo Estado e desaparece ou o Estado é destruído pelo movimento 

social (destino desejado pela grande maioria dos analistas). 

É por essa razão que o associativismo das classes populares, gerado pela identificação 

de  interesses  comuns,  teria  fundamental  importância,  pois  ao  criarem movimentos  sociais 

urbanos, teriam papel decisivo nos confrontos políticos. Ou, como afirma Kowarick quanto a 

essa corrente de análise dos movimentos:

Repensa-se,  assim,  a  questão  do  antagonismo  social  a  partir  das  classes 

populares, vastos e variados segmentos da população pauperizada, excluídos 

dos  benefícios  de  uma  sociedade  que  se  industrializava  rapidamente, 

avolumando crescente contingente de trabalhadores em bairros destituídos de 

infra-estrutura e serviços básicos. Seu antagonista: o Estado. (KOWARICK, 

1987, p.42)

A chave estava, portanto, na identificação das classes populares como uma nova força 

social em formação e que trazia novas formas de participação, no que toca à questão urbana – 

resultante das contradições criadas pelo capitalismo diante das necessidades de reprodução da 

força de trabalho.  Nessa interpretação os movimentos  eram pensados através da noção de 

classe em formação e situados num quadro global  de transformação da própria sociedade. 

Nesses novos movimentos estavam depositadas as esperanças de uma promessa de futuro. 

É  clara  a  influência  das  obras  de  Castells  na  elaboração  nacional  acerca  dos 

movimentos. Suas teorias sobre o Estado monopolista europeu, que resultaram, como visto, no 

conceito de contradição urbana, foram transplantadas para a realidade brasileira de modo que 

servissem para a explicação das manifestações coletivas e populares que aconteciam. Como 

entendê-las, como interpretá-las, como explicá-las? Para isso era preciso recorrer a teorias já 

existentes que, no entanto, destinavam-se a uma outra realidade histórica e social. 
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Ruth Cardoso, talvez uma das primeiras autoras a criticar esse tipo de interpretação, 

afirmava:

Na medida em que nos afastamos do centro em direção à periferia, vemos 

que  a  bibliografia  passa  a  desconsiderar  progressivamente  a  análise 

específica das funções do Estado, permanecendo apenas com o seu caráter 

disciplinar  e  autoritário  como um pano de  fundo em que  se  projetam as 

análises concretas. [...] e quando chega nos estudos sobre a América Latina, 

sua figura [do Estado] está presente na interpretação, mas desenhada apenas 

em seus contornos mais gerais. (CARDOSO, S.n.t)

Assim, ao beberem daquela fonte nossos analistas deixaram de lado a preocupação 

quanto  ao  estudo  do  Estado  brasileiro,  transplantando  o  conceito  de  contradição  urbana 

desconsiderando que o mesmo “foi elaborado a partir da constatação de que o Estado tem um 

corpo novo nos  países  avançados,  e  que suas  peculiares  relações  com a sociedade  geram 

processos  políticos  específicos”  (CARDOSO,  S.n.t.).  O  resultado  foi  que  o  processo  das 

decisões estatais, revelados por Castells como conseqüência da oligopolização, foi no Brasil 

encarado como centralismo repressivo e autoritário. Ou seja, o Estado monopolista de Castells 

se transfigura em Estado autoritário, que, no caso brasileiro era quase sinônimo de governo 

militar. Ou de acordo com Silva e Ribeiro:

A questão do papel do Estado frente à acumulação (monopolista) e às novas 

contradições transformou-se na análise de demandas fundadas nas carências 

de  meios  de  consumo  coletivo;  o  problema  da  mudança  do  sistema  de 

dominação  passou a ser  olhado sob a  ótica  da democratização do regime 

autoritário  (e,  diga-se  de  passagem,  é  neste  contexto  que  aparecem  as 

recorrentes  menções  à  questão da cidadania,  não obstante  certos  esforços 

isolados [...]  de recolocá-la em termos mais amplos)” (SILVA; RIBEIRO, 

1985, p. 324).
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Cardoso  (1987),  quanto  a  isso,  ressalta  que  embora  nos  dois  casos  representem 

Estados fortes, os processos econômicos e os efeitos sobre as políticas públicas são distintos. 

A conseqüência desse movimento analítico foi o abandono das interpretações que procurassem 

compreender o funcionamento dos órgãos estatais  e sua relação com o movimento. A esse 

respeito,  Lucio  Kowarick  afirma que “foram raros  os  trabalhos  que se  detiveram sobre o 

funcionamento e as respostas do Estado às demandas populares, permanecendo em colocações 

genéricas e abstratas de que ele é o adversário ou inimigo natural das lutas que despontam nos 

bairros pobres” (KOWARICK, 1987, p. 43).      

Essa leitura da oposição dos movimentos ao Estado pode ser entendida no contexto 

político em que surgiram as manifestações populares. Desse modo pode-se pensar que por 

terem  surgido  num  Brasil  marcado  pela  repressão  e  pelo  totalitarismo,  os  movimentos 

ganharam, por parte de alguns autores, um papel de radicalidade capaz de colocar em xeque o 

próprio modelo capitalista. Nesse caso, o movimento social se constituiria como “mais uma 

força social capaz de canalizar transformações que levariam as mudanças na sociedade como 

um todo” (MARTINS, S.n.t). Daí a crença no papel revolucionário daqueles movimentos.

Essa interpretação foi ainda mais reforçada quando autores diversos deslocaram seu 

olhar para a situação do movimento operário e dos sindicatos e viram na ida para os bairros 

carentes de serviços urbanos, a possibilidade de alcançar as transformações que o proletariado 

não conseguira. A tentativa era ler nas movimentações de bairros a imagem de uma classe em 

formação  e  fundamentalmente  antagônica  ao  Estado,  uma  classe  capaz  de  romper  com o 

Estado e, em última instância, com o próprio capitalismo. 

O  resultado  disso  foi  à  atribuição  de  um  papel  político  revolucionário  para  os 

movimentos  de  bairro.  Por  essa  razão  os  trabalhos  dessa  época  tinham  uma  tônica 

exageradamente otimista, tendo como extremo a dificuldade de perceberem esses movimentos 

como  formas  de  manifestações  próprias  da  conjuntura  de  então  e  que,  de  alguma  forma 

contribuíram para a constituição de uma nova prática coletiva. Partiam de uma leitura que, 

“moldava as classes sociais em função de um porvir pré-estabelecido” (KOWARICK, 1984, 

p.2). 
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Cardoso questiona a condição inerente de revolucionário dada aos movimentos nesse 

período.  A  realização  dessa  função  somente  seria  possível,  conforme  a  autora  se  fosse 

garantida a unificação e a superação de suas ações fragmentadas e localizadas. Ainda para a 

autora, os estudos empíricos dos movimentos demonstraram que o que ocorria era justamente 

o  inverso.  Muitos  movimentos  competiam  entre  si  não  conseguindo  superar  as  questões 

reivindicativas. Assim afirma:

Estes  movimentos  só formam uma unidade quando os olhamos de fora  e 

procuramos  as  semelhanças.  Se  priorizarmos  suas  diferenças,  deixam  de 

formar  um  objeto  uniforme  para  mostrarem  a  sua  fragmentação.  Como 

conseqüência,  a  atribuição  de  uma  potencialidade  revolucionária  aos 

movimentos urbanos é mais a expressão de um desejo utópico dos analistas, 

que o resultado da observação sistemática.  (CARDOSO, 1987, p.32).

A interpretação dos movimentos através do antagonismo com o Estado e enfatizando 

o seu papel revolucionário gerou,  em realidade,  análises genéricas que desconsideraram as 

relações dos movimentos com as estruturas intermediárias do Estado (tais como secretarias, 

órgão públicos etc). Por outro lado a grande ênfase conferida à autonomia dos movimentos, 

em relação a outras formas de organização ou forças políticas, desconsiderou a existência e a 

importância do papel dos mediadores7. Este tipo de postura analítica irá resultar, como se verá 

no capítulo seguinte, numa leitura simplista da cooptação dos movimentos a fim de explicar o 

“refluxo” vivido por eles após a abertura democrática.  

Apesar das ponderações possíveis de se recolher na literatura não se deve deixar de 

considerar que ao enfatizarem a autonomia e independência dos movimentos aqueles estudos 

acabaram por resgatar a presença dos trabalhadores na sociedade brasileira. Vera Telles afirma 

que “essa ‘descoberta’ dos trabalhadores me parece ser o ponto central pelo qual se elaborou a 

certeza de uma novidade histórica nos movimentos populares recentes. E é uma ‘descoberta’ 

7 Quanto ao papel dos mediadores ver Jacobi (1989), Nunes (1989) e Ribeiro (1991). 
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construída junto com (ou através da) elaboração de uma nova percepção da assim chamada 

sociedade civil” (TELLES, 1987, p. 58).

Uma sociedade civil cheia de virtualidades, palco da organização dos trabalhadores. 

Por esse motivo, embora seja possível identificar seus limites, aquela corrente de interpretação 

dos  movimentos  trouxe  para  discussão  a  existência  de  “dimensões  da  vida  social  que 

escapavam ao controle do Estado e que não eram inteiramente recobertas pelas instituições” 

(TELLES, 1987, p.59).  De alguma forma, essa corrente colocou novamente no centro dos 

estudos  da  sociedade  brasileira  o  trabalhador,  trazendo  para  ele  novos  significados. 

Significados esses que expressam o lugar da sociedade como alternativa política  frente  ao 

Estado8.

Buscando avançar sobre os limites acima expostos, surgiu na produção nacional, a 

partir da influência de autores como Alain Touraine e Tilman Evers uma segunda corrente de 

leitura, que emergiu fundamentalmente entre meados da década de 1980 e inícios de 90. Nessa 

vertente, a noção de organização e força social perde centralidade e os movimentos são vistos 

a partir da interpretação da prática de vários atores. 

Procurando romper com uma leitura dos movimentos baseada no estudo das macro-

relações, essa nova vertente de interpretação buscou na microesfera de relação o sentido dos 

movimentos sociais. O foco se desloca das relações econômicas para a criação de identidades 

em torno  da  esfera  do  cotidiano.  Ribeiro  sublinha  que  “trata-se  do  reconhecimento,  nos 

processos de organização e manifestação, de elementos culturais  e éticos capazes de forjar 

identidades  construídas  com  base  em  valores  compartilhados,  recuperados  e  preservados 

conscientemente por determinados grupos sociais” (RIBEIRO, 1992, p.93).

Essa abordagem centrava sua crítica na não incorporação, por parte da abordagem 

anteriormente  estudada,  da  dimensão  subjetiva  e  cultural  dos  movimentos.  Nesse  sentido, 

buscava resgatar o papel do sujeito como protagonista de sua história e com capacidade de 

intervenção.  Para os autores dessa corrente  culturalista,  na abordagem anterior caberia  “as 

8 Telles (1987) argumenta que outra contribuição trazida por esse debate e pelos estudos sobre os movimentos 
urbanos foi sua incorporação como objeto de estudo das ciências sociais, diferenciado dos grandes temas nos 
quais estavam submersos  (populismo, marginalidade, desenvolvimentismo, etc).
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classes populares apenas a reação a uma situação,  reação à qual é constrangida.  Mesmo o 

sentido dessa reação não se encontra nela mesma, lhe é ‘objetivado’ e estranho” (NUNES, 

1989, p.71/72).

Temos nessa leitura o aprofundamento da análise do movimento social. A tentativa é 

mostrar a necessidade de se buscar um outro referencial para se compreender os movimentos 

sociais,  já  que,  de  acordo  com  essa  interpretação,  os  conceitos  de  carência  urbana  e 

reprodução da força de trabalho seriam limitados para compreendê-los. Essas explicações são 

encontradas no campo da cultura. Desse modo, afirma Kowarick:

Heterogêneos quanto a seus objetivos e formas organizativas, diversos nos 

seus ritmos de mobilização, a materialidade espoliativa dos bairros populares 

estaria produzindo uma experiência (mítica) de ação e pensamento, pela qual 

os  excluídos  se  pensam como iguais  e,  ao  fazê-lo,  redefinem os  espaços 

públicos  onde  se  consubstancia  a  luta  pela  ampliação  de  sua  cidadania. 

(KOWARICK, 1987, p. 44)

Seria, portanto, no reconhecimento de uma identidade comum entre os indivíduos que 

os movimentos se organizariam e se manifestariam. A dimensão fundante é a subjetiva e as 

mudanças  profundas geradas  por esses movimentos  estariam na constituição de uma nova 

cultura  política,  a  partir  do  cotidiano.  Seu  potencial  transformador  passa  a  residir  na 

capacidade política de seus atores e nas possibilidades de mudança que podem causar, sendo  a 

dimensão sócio-cultural reveladora desse potencial. 

 A  ênfase  no  aspecto  político  dos  movimentos  –  como  potencialmente 

revolucionários – se desloca para sua capacidade em “criar e experimentar formas diferentes 

de relações cotidianas” (EVERS, 1984). Ou, como afirma Scheren-Warren (1993), “em lugar 

da  tomada  revolucionária  do  poder  poder-se-ia  pensar  em  transformações  culturais 

substantivas  a  partir  da  cotidianidade  dos  atores  envolvidos”.  Para  esses  autores,  os 

movimentos  seriam  produtores  de  uma  nova  cultura  onde  se  manifestariam  práticas 
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democráticas e participativas, com ênfase na comunidade,  solidariedade e companheirismo. 

Todavia,  prosseguem,  essa  “revolução”  não  seria  explícita  e  imediata.  Estaria  ocorrendo, 

como afirma Tilman Evers, nos “subterrâneos das estruturas de poder”, sendo que jamais se 

desenvolveria  de  forma  autônoma,  vindo  a  se  constituir  numa  ameaça  revolucionária  à 

sociedade.

A  valorização  da  cultura  e  das  relações  cotidianas  dos  movimentos  pode  ser 

entendida a partir do momento vivido pelos movimentos. Como salientamos anteriormente, 

esse tipo de interpretação esteve em voga a partir dos anos 80 quando novos processos sociais 

e políticos se manifestaram no cenário nacional.  Nesse momento de democratização outras 

questões emergiam, exigindo novas respostas, não encontradas nas análises anteriores sobre os 

movimentos sociais. Assim, as discussões em torno das novas práticas que se abriam entre os 

movimentos e o Estado, da questão da cidadania e da relação público/privado passaram a ter 

importância política.

Doimo et ali destacam que a democratização, a construção de nova institucionalidade 

política e a restauração das mediações clássicas do regime democrático puseram em novos 

termos a relação entre Estado e movimentos. Assim afirmam:

A  transição  democrática  coloca  em  cena  um  processo  de  reorganização 

política  em que o Estado,  em diferentes  graus  e  níveis  [...],  busca novos 

mecanismos  de  articulação  e  intervenção  na  sociedade,  torna-se  mais 

permeável  e  sensível  às  interpelações  populares  e  as  suas  formas  de 

mobilização  social  e  política.  Essa  nova  realidade  política  coloca, 

concretamente,  a  questão  de  uma  nova  relação  do  Estado  e  movimentos 

sociais, bem como exige uma reestruturação do discurso fundado na noção 

da pura contestação do Estado e da visão que vê neste, apenas o mecanismo 

de expressão e viabilização dos interesses dominantes. (DOIMO, et.al., 1986, 

p.33)
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Os movimentos, portanto, não podem ser compreendidos apenas como a negação do 

Estado. Foi preciso ampliar o eixo da análise no sentido de dar conta desse novo elemento. Daí 

o fato desses autores lerem os movimentos a partir “da renovação dos padrões sócio-culturais 

e sócio-psíquicos do quotidiano, penetrando a micro-estrutura da sociedade” (EVERS, 1984, 

p.2).  Nesse contexto, as transformações se dão no interior da sociedade, de forma gradual, 

onde as lutas sociais representam o direito de ser cidadão9.

Ao  considerarem  os  movimentos  sociais  através,  quase  que  exclusivamente,  dos 

fatores  da  subjetividade  dos  indivíduos,  essa  interpretação  não  dá  conta  de  perceber  as 

mobilizações populares a partir  da existência  de uma concepção classista e de um projeto 

global de sociedade. 

Assim, parecem ter razão àqueles autores que, embora não neguem ou subestimem a 

relevância e o papel do indivíduo nas manifestações e ações coletivas, vêem nessa concepção 

de movimento social  – voltada para a subjetividade em si como forma de manifestar  uma 

preocupação com o indivíduo, uma visão descolada das condições objetivas que produzem 

essa subjetividade e os próprios indivíduos. 

Essa leitura subestima a presença de contradições e das relações de exploração, que 

constituem elementos fundamentais na construção do indivíduo e das ações coletivas. Ou seja, 

sua  preocupação  em  particularizar  e  individualizar  os  movimentos  não  considera  que  “a 

própria subjetividade e individualidade apresentam-se contextualizadas numa teia de relações 

sociais, em que a grande maioria dos indivíduos encontra-se explorados pela lógica do capital” 

(SIQUEIRA, www.anped.org.br/25/excedentes25). 

Assim ao reconhecer que os movimentos podem agir como mediadores na busca de 

respostas  às  perguntas  do  cotidiano,  e  por  essa  razão  constroem um novo  fazer  político, 

também se defende a necessidade de articular objetivos mais amplos que permitam promover 

uma  ruptura  com  a  exploração  (por  isso  a  importância  da  organização,  de  uma  visão 

estratégica, bem como das articulações). 

9 Por essa razão, grande parte da produção nacional que foca os movimentos a partir dessa dimensão acaba por 
incorporar a discussão sobre cidadania.  Dessa concepção resulta uma leitura de sociedade civil,  formada por 
movimentos cujas reivindicações seriam por conquista de direitos e ampliação do espaço de participação política. 
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Daí,  segundo  Jacobi  (1988),  a  necessidade  de  se  historicizarem  os  movimentos 

sociais. Isto é, a teoria sobre as contradições traria a contribuição de clarear o terreno objetivo 

onde  emergem  os  movimentos,  como  a  teoria  da  ação  buscaria  elucidar  suas  trajetórias 

organizativas e seus impactos sobre os planos sócio-políticos e culturais. Sob essa ótica os 

movimentos seriam a mediação entre cultura e política10.

1.3) Em busca de uma síntese: proposta de alguns instrumentos analíticos

Ana Clara Torres Ribeiro em trabalho de 1980, afirmava que “aparentemente, e de 

forma contraditória,  o conceito  Movimentos  Sociais  Urbanos guarda um caráter  descritivo 

acentuado que reduz seu potencial explicativo”. Sua crítica estava direcionada aos trabalhos 

das  décadas  de  70  e  80  cujo  caráter  excessivamente  empírico  pouco  contribuiu  para  a 

constituição de um conceito e uma teoria dos movimentos sociais. De acordo com Silva e 

Ziccardi, dentro do conceito movimento social se alojariam: “[...] as mais diversas formas de 

expressão,  mobilização,  organização  e  luta  dos  setores  populares  urbanos  –  desde  os 

movimentos favelados até quebra-quebras de transporte públicos, passando por movimentos 

de populações afetadas por algum plano de renovação urbana” (SILVA; ZICCARDI, 1979).

Talvez seja possível afirmar que de alguma forma essa fragilidade se estendeu até os 

dias atuais,  uma vez que ainda há pouco consenso entre  os autores quanto a legitimidade 

teórica  do  conceito  movimento  social.  Para  Ribeiro  (2001)  a  ausência  desse  consenso  se 

explica  pela  coexistência  de  diferentes  e  competitivas  culturas  políticas  e  expectativas  de 

transformação das relações sociais. O resultado disso é a não formulação e aceitação de uma 

teoria que permita discriminar as diferentes manifestações coletivas da sociedade. 

Embora, como afirmado no início do capítulo, rejeite-se a necessidade de se escolher 

entre  uma  ou  outra  corrente  de  interpretação,  acredita-se  ser  possível  reunir  alguns 

instrumentos analíticos que permitam auxiliar no entendimento dos movimentos sociais.

10 Concepção também defendida por Nunes (1989) que em importante revisão da noção de carência segundo a 
leitura marxista, afirma que os movimentos sociais são instrumentos mediadores da prática social.
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Incorporando as  contribuições  de Ribeiro  (2001)  propõem-se alguns  aspectos  que 

contribuiriam  no  reconhecimento  dos  elementos  que  conferem  a  uma  ação  coletiva  um 

dinamismo e um caráter  próprio que permitissem compreendê-las  a partir  da categoria  de 

movimento social11.

Inicialmente propõe-se como elemento para abordagem dos movimentos a questão da 

identidade.  Ou seja, procurar entender o movimento e, nessa direção, analisá-lo como uma 

ação social expressa num campo social próprio e imerso em uma rede de relações composta 

por diferentes outros atores. Por essa razão, ao se propor observar a questão da identidade é no 

sentido de entender de que forma o movimento se reconhece, (seja a partir de seu discurso ou 

prática), reconhece os outros atores aos quais se relacionam e ainda buscar compreender e 

identificar como o movimento é visto por esses outros sujeitos.

Desse  modo,  é  possível  investigar  o  movimento  através  dos  elementos  que 

constituem sua cultura política. A noção de cultura política aqui apresentada pretende designar 

o  conjunto  de  práticas  e  de  valores  que,  junto  a  outras  dimensões,  também  compõem  o 

movimento.  Sendo assim,  essa noção permitiria  construir  uma grade analítica  que procura 

incorporar alguns daqueles princípios que seriam próprios de determinados movimentos; tais 

como: objetivos, formas de luta,  aliança e de organização,  relação base e liderança etc, se 

configurando como um instrumento de análise. No entanto, sem deixar de observar que os 

movimentos estão mergulhados no tecido simbólico que configura a esfera pública, cabendo a 

eles escolherem em seu discurso e prática um ou outro aspecto que compõem esse tecido. Isto 

significa  afirmar  que  a  acepção  adotada  de  cultura  política  não  pode  ser  descolado  dos 

sentidos que compõem o tecido simbólico apropriado pelo movimento. 

Reconhecer a cultura política do movimento representa entendê-lo como portador de 

uma  prática  real  que  transforma  o  tecido  social.  O caráter  dessa  transformação  pode  ser 

questionado como destinada a contraversão ou a preservação dos aspectos que organizam a 

política,  a  economia,  o  cotidiano  e  a  cultura.  Tal  questionamento,  no  entanto,  deve  ser 

entendido a partir da posição que assume o analista e não a partir de leituras que pretendem 

11 O  texto  citado  foi  produzido  pela  autora  com  o  intuito  de  reconhecer  e  valorizar  algumas  das  formas 
espontâneas de manifestações sociais. No entanto, acredita-se ser possível reconhecer nas propostas da autora 
alguns instrumentos analíticos que também permitiriam ler o movimento social. 
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ver nesse aspecto os supostos limites ou potencialidades do movimento. O esforço analítico, 

portanto, deve estar em reconhecer o movimento a partir dos elementos de insatisfação que 

carregam. 

Essas  insatisfações  (expressas  de  forma  explícita  ou  não)  devem  “favorecer  a 

emergência  de  sujeitos  complexos,  que  consideram como sua,  não  apenas  a  carência  que 

motiva o seu protesto; mas também, outras reivindicações expressivas de valores culturais e 

políticos compartilhados” (RIBEIRO, 2001, p.13). Ou seja, é preciso que articulem as suas 

bandeiras  outras  questões  que  possibilitem pressionar  os  limites  da  esfera  formalizada  da 

política  bem  como  disseminarem  valores  novos  e  humanitários  –  tais  como  os  de 

solidariedade, ética, trabalho, valores estes presentes ao menos no discurso do movimento e 

que são capazes de transformarem, política e culturalmente, a vida coletiva. 

Todo esse processo  apenas  é  possível  a  partir  da  capacidade  de  organização  dos 

desejos e reivindicações dos indivíduos de forma coletiva. Isto é, através da competência de 

ordenar um coletivo em torno de uma questão, ou bandeira, comum a todos os membros. Essa 

bandeira,  por sua vez, pode ser a mais diversa – terra,   moradia,  reforma urbana, reforma 

agrária,  emprego  etc  –  porém  deve  ser  depositária  dos  anseios  de  cada  participante, 

construindo um coletivo comum (na medida que todos os seus membros dividem a mesma 

bandeira)  e  heterogêneo  (na  medida  em que  é  composto  por  indivíduos  particulares  com 

desejos, anseios e projetos distintos).

Por último é preciso reconhecer o movimento como portador de um projeto próprio 

para o campo social ao qual está absorto (isso independente do juízo que se possa fazer desse 

projeto). A existência de um projeto é importante na medida em que permitiria ao movimento 

promover “o alargamento das práticas; o aumento de sua visibilidade; a construção de alianças 

políticas e, ainda, estimular o apoio de outros segmentos sociais, geograficamente próximos 

ou distantes” (RIBEIRO, 2001, p.13). A existência de um projeto permitiria articulá-lo com os 

demais sujeitos e forças sociais que compõem a sociedade. 

Os elementos aqui tratados não devem ser compreendidos como uma camisa de força 

ou um modelo que pretende enquadrar a ação social e retirar do conjunto das manifestações 
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sociais aquelas que seriam “bons e verdadeiros” movimentos. Tão pouco, pretende-se nesse 

trabalho elaborar ou afirmar a necessidade ou mesmo possibilidade de se produzir uma teoria 

dos movimentos sociais.

Ao  enumerar  alguns  instrumentos  analíticos  que  permitiriam  reconhecer  e 

compreender esse tipo de manifestação esse trabalho procura se posicionar entre os autores 

que afirmam a existência de uma “dupla natureza” dos movimentos. Trata-se de uma leitura 

que busca concretizar a união das condições objetivas (embora rompendo com as visões que 

reificam a estrutura) às condições subjetivas (embora negando as interpretações que tomam as 

carências  como  fundamentos  de  processos  identitários,  capazes  de  definirem  a  própria 

coletividade  dos  membros  do  movimento)  da  ação  social.  Pretende-se  com  essa  postura 

reconhecer, de fato, o aspecto relacional entre a dominação política e a construção de sistemas 

de valores presentes na sociedade. Trata-se de ouvir os integrantes dos movimentos, além de 

reconhecer  os  aspectos  estruturais,  políticos  e  institucionais  nos  quais  os  sujeitos  se 

encontram. 

Esse capítulo teve o objetivo de rever as leituras que procuram transformar o conceito 

movimento social num certificado de qualidade capaz de rotular aquelas manifestações que 

seriam  “boas”  e,  por  esse  motivo,  verdadeiros  movimentos.  Sem  qualquer  intenção  de 

valorizar uma ou outra manifestação social,  apenas se procurou delimitar da melhor forma 

possível o objeto de trabalho. O desafio está em ser capaz de aplicar as orientações propostas 

por Ribeiro (2001) quanto a  um método de pesquisa sobre movimentos:  valorizar  tanto o 

estudo  da  estrutura  quanto  das  práticas  sociais,  a  vida  imediata  e  possível,  bem  como 

contextualizar nosso objeto no conjunto das forças e processos sociais envolvidos.
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CAPÍTULO  II

 MOVIMENTOS SOCIAIS EM SÃO PAULO NOS ANOS 70 E 80 

CONSTRUINDO NOVOS SUJEITOS?

Esgotada a onda de otimismo revolucionário dos autores que viam nos movimentos 

populares da década de 1970 uma promessa de futuro calcada na possibilidade de ruptura 

radical e de mudança da cultura política brasileira, hoje são muitos os autores que identificam 

e apontam os limites e inviabilidades políticas desses movimentos. 

Contudo,  nos  anos  70  esses  movimentos  eram  vistos  por  suas  virtualidades 

representadas em suas formas de organização, na natureza dos direitos reivindicados e nos 

seus mecanismos de mobilização. Todos esses elementos desembocavam na convicção de que 

se  estava  assistindo  a  emergência  de  novos  atores  sociais  e  políticos  qualitativamente 

diferentes dos movimentos anteriores por sua autonomia em relação aos partidos e ao governo. 

Hoje, no entanto, vive-se um cenário no qual novas questões se colocam tais como 

neoliberalismo,  globalização,  desregulamentação  do  trabalho,  centralidade  do  capital 

financeiro, perda de conquistas sociais. É necessário rever algumas das categorias e práticas 

adotadas  pelos  antigos  movimentos  sociais  procurando  iluminar  quais  os  novos  desafios 

colocados. Todavia, acredita-se que é preciso evitar as leituras que promovem uma ruptura 

total com as experiências históricas anteriores. Por essa razão buscar-se resgatar a experiência 

dos  movimentos  populares  urbanos  dos  idos  da  década  de  1970  e  início  da  de  1980, 

procurando mostra como, em alguma medida, o MTST também é resultado de um acúmulo 

histórico. É o que será feito nesse capítulo.

 Não se trata de tomar uma leitura que vê o presente como simples continuidade do 

passado. Muito menos se pretende mitificar uma experiência anterior em detrimento da atual; 

trata-se,  isso  sim,  de  procurar  uma  abordagem que  compreenda  os  elementos  de  práticas 

anteriores que contribuíram para a renovação e construção de novas práticas coletivas. Em 

suma, o pretendido é demonstrar que o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, não surgiu 
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por força de geração espontânea ou num vácuo histórico, e traz, por conseguinte, as marcas 

dos acontecimentos de momentos históricos e de organizações anteriores.

2.1) Atores em construção: os movimentos sociais de início da década de 1970

Na tentativa de realizar uma “pré-história” dos movimentos populares urbanos será 

tomada a direção inversa. Isto é, se andará para trás procurando identificar os sujeitos e  a 

conjuntura que possibilitam  a constituição daquilo que muitos autores denominaram de novos 

atores  políticos.  Quais  as  heranças  históricas  anteriores  que  permitiram  a  construção  de 

práticas políticas capazes de romper com práticas anteriores? Qual era o cenário dos anos 70 

que favoreceu o surgimento e eclosão desses movimentos? 

Nesse  percurso  é  indiscutível  a  presença  e  importância  da  Igreja,  instituição  que 

esteve presente tanto através do apoio aos movimentos e entidades perseguidas pelo regime 

militar quanto na organização de grupos de bairros através principalmente das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB).

As  CEBs  surgiram  no  Brasil  no  início  dos  anos  60,  quando  a  Igreja  tomou 

consciência de seu afastamento da população mais pobre. Foi com o intuito de aproximar a 

Igreja aos pobres que as CEBs foram criadas, como forma de concretização da Teologia da 

Libertação.  Resumidamente  se  pode  afirmar  que  a  Teologia  da  Libertação  procurava 

desclericalizar12 o catolicismo e acentuar os direitos dos pobres como exigência evangélica, 

quebrando a distância entre fé e vida e, segundo Frei Betto, tornando a Igreja “fermento da 

massa”.

Comumente  a  CEB começava  da  iniciativa  de  um agente  pastoral  e  tinha  como 

principal  detonador  as  motivações  religiosas.  Reuniam-se  nessas  comunidades  leigos, 

trabalhadores  de  fábricas,  moradores  dos  bairros  entre  outros.  Todos  tinham o  intuito  de 

12 Termo usado por Frei Betto ao listar os objetivos da CEB.
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discutir e evangelho. A essa primeira motivação foram se somando outras e paulatinamente as 

questões referentes ao bairro, a fábrica, iam sendo tratadas.

Rapidamente as CEBs constituíram-se como espaço de reflexão e organização que 

visavam a modificação da realidade social da comunidade. Singer (1980) aponta que diante da 

constatação dos problemas do bairro os grupos organizados nas CEBs começavam a direcionar 

suas  reivindicações  ao  poder  público.  A partir  de então,  “a  natureza  política  das  CEBs é 

marcada por traços característicos: trata-se de uma exigência de justiça e não de um pedido de 

favor” (SINGER, 1980, p.75).

A  definição  de  quais  seriam  as  reivindicações  a  serem  apresentadas  ocorria  nas 

reuniões, construídas de modo que todos participassem dos debates e dos encaminhamentos 

tirados. As tarefas eram divididas observando a capacidade e as possibilidades de cada um, 

pois o objetivo era envolver cada vez mais, fazendo com que todos os moradores se sentissem 

parte do processo. Feita a tarefa ou encaminhada a reivindicação era realizada uma reunião de 

avaliação  onde  se  apontavam  as  principais  dificuldades  encontradas  e  os  avanços 

conquistados.

Singer (1980) lembra que as vitórias conseguidas pelo trabalho coletivo e o hábito 

das reuniões ampliavam o horizonte de participação e consciência, bem como a capacidade de 

organização e o fortalecimento dos “laços de solidariedade” entre os moradores dos bairros. 

Contudo, o mesmo autor  apontava alguns dos limites da CEB, dentre os quais certa exaltação 

do espontaneísmo nas organizações populares e, consequentemente um “basismo”  em suas 

práticas. O resultado seria que “em situações mais radicais firma-se a convicção na sabedoria 

inata e exclusiva das classes desprotegidas, dificultando o diálogo com outras organizações 

bem como inibindo a articulação de alianças com outras organizações sociais progressivas” 

(SINGER, 1980, p.79).

É certo, contudo, que as CEBs, conjugando os valores da doutrina católica e de sua 

mística  aos aspectos sócio-políticos,  foram o embrião de um novo método de organização 

calcado na distribuição dos trabalhos e tarefas, e na organização de coletivos para a prática 
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organizativa e a tomada de decisões.13 Vasconcelos e Krischke (1984) apontam a importância 

das CEBs ao afirmarem que elas “contribuíram não apenas para reformar as práticas e cultura 

religiosa do povo, mas também suscitando motivações para a participação popular e demandas 

por melhores condições de vida”.  Reduzindo as distâncias entre lideranças e base, negando 

uma vanguarda, desenvolvendo um novo método14, as CEBs influenciaram profundamente os 

novos movimentos urbanos em final da década de 1970.

Além  das  CEBs,  outros  atores  também  tiveram  papel  preponderante  para  a 

consolidação do cenário que permitiu a emergência dos movimentos de bairro. Telles (1994) 

destaca  a  presença  de  militantes  sindicais  críticos  ao  sindicalismo  populista  pré-64,  dos 

operários católicos reunidos na Juventude Operária Católica (JOC) e Ação Católica Operário 

(ACO)15,  de  operários  que  participaram  das  greves  gerais,  de  militantes  de  organizações 

clandestinas  de  esquerda,  das  Sociedades  de  Amigos  do  Bairro  e  de  moradores  que 

articulavam movimentos em seus bairros. São esses, para a autora, alguns dos personagens que 

compuseram o grande cenário social dos anos de 1970 e que viviam um mesmo momento 

histórico marcado pela repressão militar. Ainda que se reconheça a importância de todos na 

constituição dos movimentos urbanos, além da CEB será analisado apenas mais um desses 

atores:  o  movimento  operário  sindical  que  antecedeu  e  coexistiu  com  os  movimentos 

populares urbanos e que irá desaguar nas grandes manifestações operárias16.

A importância dos movimentos operários na organização dos movimentos populares 

de bairro remonta  às greves de 1968, fins de 1970 e início da década de 1980. A intensa 

mobilização e organização das greves, o forte apoio popular e a ênfase dada ao trabalho de 

organização na base, tanto nas fábricas quanto nos bairros, contribuíram para a criação de uma 

nova cultura política de organização.17 

13 Esse embrião cresceu em formas de organização como o MST e o próprio MTST,  movimentos cuja concepção 
de organização e outros elementos da cultura política têm suas raízes nas CEBs. 
14 Esse método, conhecido como ver-julgar-agir tinha como objetivo  promover uma reflexão crítica voltada para 
a prática  (v. LOPES,  1996).
15 Ambas as organizações davam ênfase ao trabalho de base e a organização de grupos operários nos bairros e 
fábricas.
16 Não será tratado cada um desses atores por não ser esse o objetivo da dissertação. Para maiores detalhes ver 
Sader (1988), Singer (1980), Governo do estado de São Paulo (1982). 
17 Sobre as grandes greves ver Bava (1994).
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 Eder Sader acredita que o movimento operário “não apenas forçou alterações de fato 

nas  esferas  da  política  salarial,  da  liberdade  sindical,  do  direito  de  greve,  como 

fundamentalmente  provocou o  nascimento  de  novos  atores  no  cenário  político”  (SADER, 

1988, p.26). Durante  e após as greves a população se organizou em comitês  de apoio em 

fábricas  e  bairros  da Região  Metropolitana  de São Paulo18.   Referindo-se à  formação dos 

grupos populares  de apoio a  greve,  Telles  registra   que “eram percebidos  como algo que 

parecia romper com uma realidade instituída na qual o sentimento de impotência e descrença 

nas  possibilidades  de  interferência  nas  condições  dadas,  de  trabalho  e  de  vida,  era 

predominante” (TELLES, 1994, p.238).

A  greve  saía  da  fábrica  para  chegar  aos  bairros  populares.  Aí,  trabalhadores  e 

moradores  começavam  a  perceber  a  necessidade  de  romper  com  as  antigas  formas  de 

reivindicação,  baseadas  no  populismo  e  no  clientelismo.  O  depoimento  de  um  militante 

metalúrgico, morador de favela, ativo na greve de 1980, é ilustrativo:  “[...] depois que a greve 

acaba a gente nota que há uma maior participação do pessoal nos problemas da comunidade 

[...] existe uma consciência maior dos direitos e uma coragem aprendida na greve de defender 

esses direitos” (BAVA, 1994, p.267).

Trabalhando  as  questões  dos  bairros,  recuperavam-se  os  problemas  do  cotidiano, 

fazendo com que na ida para o bairro a trajetória operária nos anos 70 e 80 tenha se misturado 

e interagido com a constituição dos movimentos populares. Ou como afirma Bava: 

Às reivindicações dos operários somam-se aquelas que envolvem condições 

de vida nos bairros, direitos políticos, a livre organização dos trabalhadores. 

Os trabalhadores começam a desenvolver formas de auto-organização que 

iriam garantir a continuidade dos movimentos e crescente politização de seus 

membros. (BAVA, 1994, p. 260)

18 Grupos esses articulados tanto pela Igreja através da JOC, ACO e posteriormente da Pastoral Operária quanto 
pela Oposição Sindical.
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Estavam lançados os germes para as ações dos movimentos sociais urbanos de fins da 

década de 1970 e início da de 1980. Movimentos que trariam em suas estruturas as influências 

daquela  nova prática  política.  Com bandeiras  locais  e de lutas  reivindicativas  esses novos 

movimentos buscavam práticas autônomas capazes de organizar e ao mesmo tempo atender as 

demandas imediatas. Proliferaram nessa época, por toda a cidade de São Paulo, movimentos 

de bairro cujas bandeiras de luta eram saneamento e saúde, creches, moradia.  Surgiam no 

cenário urbano, trazendo a tona às contradições e os limites do espaço urbano e ampliando o 

conflito envolvendo o Estado, a partir da questão urbana e das políticas públicas. 

2.2)  A  questão  da  habitação  e  o  ascenso  dos  movimentos  urbanos  por  moradia  nas 

décadas de 1970 e 80:

No item anterior foram levantados os elementos e atores que constituíram as raízes 

dos movimentos consolidados a partir de final da década de 1970. Buscou-se identificar os 

aspectos  que  impulsionaram a  organização  popular  nos  bairros  e  o  processo pelo  qual  as 

pessoas se mobilizaram e se organizaram. Era o momento no qual crescia e se expandia pelas 

periferias e bairros populares da cidade um sentimento de oposição e revolta que se exprimia 

através  das  mais  variadas  formas  de  manifestação  e  reivindicação  –  greves,  passeatas, 

ocupações  de terras  e de prédios  – que  evidenciavam  os problemas vividos  nos bairros 

populares e fábricas da cidade.  

Nesse item serão discutidos os principais fatores que favoreceram o recrudecimento 

das contradições urbanas e, em particular, as questões referentes ao acesso à moradia popular. 

Com  este  objetivo,  buscou-se  compreender  os  impactos  do  agravamento  da  questão 

habitacional na organização dos movimentos de moradia da época. 

A fim de resgatar os antecedentes históricos à crise da habitação dar-se-á especial 

ênfase a crise do Banco Nacional de Habitação (BNH) e ao Sistema Financeiro de Habitação 
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(SFH), na medida em que essas instituições representaram um marco na política habitacional e 

de construção do espaço urbano brasileiro.

O Sistema Financeiro de habitação e o Banco Nacional de Habitação foram criados 

pela lei  federal  nº 4.380 de agosto de 1964. Ambas as instituições tinham como principal 

objetivo realizar uma política nacional de habitação, estimulando a construção de habitações 

populares e financiando a aquisição da casa própria para as camadas de mais baixa renda.

Assim,  diferentemente  dos  bancos  comerciais  o  BNH  tinha  como  fundamento  o 

subsídio  à  compra  e  construção  de  casas  populares.  Criado  com o  objetivo  de  viabilizar 

recursos  públicos  destinados  à  realização  de  investimentos  urbanos  o  BNH  foi  um  dos 

principais agentes de promoção imobiliária para populações de baixa renda durante um longo 

período. Por essa razão,  a dificuldade ao acesso à moradia popular se agravou ainda mais 

durante e após a crise e colapso do BNH e, conseqüentemente, com o fim da construção de 

conjuntos habitacionais19.

Para realizar sua vocação o BNH foi pensado de maneira que a obtenção dos recursos 

necessários ocorresse de forma auto-financiada. Para isso criou-se o Sistema Financeiro de 

Habitação  e  o  Sistema  Brasileiro  de  Poupança  e  Empréstimo  (SBPE)  que  obtinham  os 

recursos necessários para o desenvolvimento da política habitacional, através do recolhimento 

do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e  da  centralização  da  poupança 

voluntária20.

Azevedo  (1996)  destaca  como  o  SFH  foi  um  elemento  importante  da  política 

habitacional brasileira já que pela primeira vez procurou-se criar uma política que suprisse a 

19 A partir de 1973 o BNH iniciou a construção de conjuntos habitacionais que visavam atender a população com 
renda na faixa de 3 a 5 salários mínimos. Em São Paulo, através da COHAB, o BNH financiou 84 mil habitações 
de 1975 a 1978. Contudo, esses conjuntos acabaram sendo ocupados por famílias de renda superior a inicialmente 
considerada como alvo.
20 Maricato (1997) e Rolnik (1990) chamam atenção para o caráter político e ideológico na implementação dessa 
política. Segundo as autoras essa política destinava a amenizar as pressões populares uma vez que a ideologia da 
casa própria foi estratégica para manter o controle sobre uma população descontente – seja ela  formada por 
pobres ou pela classe média. Sachs também aponta como o acesso à propriedade privada da habitação também 
serviu como meio de transformar os proprietários em “aliados da ordem”. Para a autora “o sentido da manobra 
era claro, embora fundado na idéia simplista de que todo o proprietário de uma casinha adquire imediatamente 
por  esse fato  a  mentalidade das  classes  médias  e  encontra-se  assim vacinado contra  as  ideologias  radicais” 
(SACHS, 1999, p.122).
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necessidade  de moradia  sem que  houvesse  a priori uma dependência  exclusiva  de verbas 

federais. Isso seria possível a partir do retorno do capital aplicado mediante o pagamento das 

prestações,  permitindo  dessa  forma,  o  aumento  da  capacidade  de  investimento  na  área 

habitacional.

Apesar dessa característica inovadora tanto o SFH e o BNH vinham desde meados da 

década de 1960 acumulando sérios problemas financeiros e estruturais. Já durante o governo 

militar a orientação social do BNH foi questionada na medida em que não produzia o número 

suficiente de casas populares e o número de inadimplentes crescia progressivamente devido a 

grande  dificuldade  em  acompanhar  as  indexações  periódicas  das  prestações,  que  não 

coincidiam com os reajustes salariais21. 

O sistema habitacional gerido pelo BNH e pelo SFH chega à década de 80 em crise, 

alvo de pressões das organizações de mutuários e com sua orientação social posta de lado pela 

redução  crescente  de  investimentos  nos  setores  populares.  Associado  a  isso  crescia  a 

inadimplência tanto dos setores médios e altos como dos setores baixos.

O resultado de todos esses problemas e contradições foi a extinção do BNH em 1987. 

Com o fim do BNH e sua substituição pela Caixa Econômica Federal os problemas referentes 

ao financiamento dos programas de habitação popular aumentaram ainda mais. Isso porque, ao 

contrário  do  BNH que  possuía  como  orientação  política  à  construção  de  casas  populares 

oferecendo facilidades aos compradores de baixa renda, a Caixa Econômica se caracteriza por 

sua orientação como banco comercial. Isso significa que, ao contrário do Banco Nacional de 

Habitação  a  Caixa  desempenhava  suas  funções  de  financiadora  a  partir  de  parâmetros  de 

mercado (ou seja, com baixo subsídios para as populações mais pobres). Associado a isso 

houve a redução dos programas alternativos de construção de casas – tais como mutirões, e de 

outros  programas  voltados  unicamente  para  as  populações  de  baixa  renda  –  que  exigiam 

maiores subsídios estatais e eram até então desempenhados pelo BNH. Todos esses elementos 

21 Azevedo (1996) salienta que nos anos de 1983 e 1984, pela primeira vez, a indexação das prestações superou o 
aumento  médio  dos  salários  dos  compradores  de  alta  e  média  renda.  O  resultado  foi  um  aumento  na 
inadimplência e a organização desses compradores num movimento nacional de mutuários. 
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colaboraram para a intensificação dos problemas referentes ao acesso à moradia e mais uma 

vez o problema do déficit habitacional ficou sem resposta22.

 Para alguns autores no balanço da existência do BNH destaca-se, fundamentalmente, 

o fato desse banco ter implementado um tipo de política que, se por um lado foi responsável 

pela construção de moradias populares, por outro acabou por privilegiar e atender ainda mais 

os interesses da classe média e de setores particulares do mercado imobiliário. 

Nesse sentido, Azevedo afirma que:

 

Durante  os  vinte  e  dois  anos  de  existência  do  BNH  (1964/1987)  foram 

financiadas  cerca  de  4,5  milhões  de  unidades  habitacionais.  Entretanto, 

apesar  do  número  expressivo,  o  desempenho  da  política  foi  socialmente 

perverso  pois,  do  total  de  unidades,  somente  1,5  milhões  (33,3%)  foi 

destinado  aos  setores  populares,  sendo que  os  atingidos  pelos  programas 

alternativos (entre 1 e 3 salários mínimos) foram contemplados com apenas 

250  mil  unidades,  ou  seja,  5,9%  das  moradias  financiadas.  (AZEVEDO, 

1996, p. 89) 

Maricato (1997) sintetiza as transformações geradas por esses órgãos na construção 

de  moradias  em uma  ampla  produção  de  apartamentos  para  a  classe  média,  com grande 

subsídio do Estado23, na diversificação dos materiais de construção, na ampliação do mercado 

de terras, graças ao crescimento do transporte viário, no impulso a grandes empreendimentos 

imobiliários e no aumento da segregação espacial e da exclusão social. Rolnik (1990) também 

aponta  como conseqüência  da  política  do  BNH o enriquecimento  dos  agentes  financeiros 

22 Posteriormente intensificaram-se ainda mais as dificuldades de acesso à casa própria por parte da população de 
baixa renda. Isso porque em 1988 foram privatizados os programas tradicionais de habitação popular (conjuntos 
populares) promovidos pelas Companhias de Habitação (COHAB). Azevedo (1996) pondera que a transformação 
das COHABs em simples órgãos assessores – e não mais promotores e financiadores – teria elitizado ainda mais 
a clientela deste programa.
23 Azevedo (1996) demonstra que nos primeiros anos de existência do BNH os mutuários possuíam renda média 
mensal de 1 a 3 salários mínimos. Cifra que se modifica a parti de meados da década de 1970 para a faixa de 3 a  
5 salários mínimos. 
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envolvidos (sociedades de crédito imobiliário e bancos privados) – já que a intermediação de 

tais agentes era obrigatória na transação para a compra da casa – e os juros inatingíveis para 

grande parte da população de baixa renda, na qual se concentrava o maior número do déficit 

habitacional. 

Além da crise do BNH, a década de 1980 também viveu a desaceleração econômica 

do país com o fim do milagre econômico. Em linhas gerais é possível afirmar que, em termos 

econômicos e sociais, o país assistiu, neste período ao achatamento salarial, ao aumento da 

inflação, a instabilidade no emprego e ao encarecimento da terra urbana. Como conseqüência 

desse processo houve forte redução da capacidade de endividamento dos trabalhadores. Lago 

(1996) reforça que essa incapacidade se deu tanto em função da desvalorização dos salários 

frente ao acelerado processo inflacionário, como pelo aumento da instabilidade do trabalho e 

da incerteza em relação ao rendimento mensal. A impossibilidade de se endividar trouxe sérias 

conseqüências  quanto  ao  acesso  à  casa  própria,  isso  porque  os  compradores  das  casas 

populares tinham como principal estratégia de compra o endividamento a longo prazo, já que 

não possuíam condições de poupança.

O colapso do BNH e a perda da capacidade de endividademento dos trabalhadores 

resultaram, dentre  outras coisas,  no agravamento do problema do acesso à  habitação e  no 

aumento da insatisfação de diversos setores da sociedade. O que, contudo não significa uma 

relação direta entre “más condições de vida” e movimento. Na verdade, é preciso destacar que 

houve também, neste período, uma mudança na conjuntura política brasileira. O processo de 

redemocratização, portanto, é fundamental no entendimento da emergência de reivindicações 

populares, pois, num contexto em que a repressão não age mais com a mesma desenvoltura, 

ficava  mais  fácil  o  trabalho  de  organização  e  mobilização.  Nesse  momento  as  lutas  e  as 

práticas de ocupação de terras urbanas e de prédios se tornaram cada vez mais massivas e 

organizadas. Para Silva (1988), foi nesse período que “o movimento de bairro se funda e se 

organiza”, pipocando por toda a cidade uma série de movimentos que giravam em torno da 

questão da habitação24. 

24 No entanto, vale destacar que a organização de movimentos de moradia não é algo que data apenas desse 
período. Em realidade, é possível situar a existência de movimentos por moradia em São Paulo desde antes da 
década de 1940. A história da luta pela moradia em São Paulo é, sem dúvida muito anterior aos movimentos da 
década de 70. Contudo, em função dos limites e dos objetivos desse trabalho, não se procurará reconstruir essa 
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2.2.1. Movimentos pela regularização de loteamentos

É necessário  diferenciar  duas  situações  diversas  e  muitas  vezes  confundidas,  até 

mesmo  na  própria  bibliografia  sobre  o  tema.  A  distinção  entre  loteamento  irregular  e 

loteamentos clandestinos – ambas situações geradoras de conflitos e de respostas distintas por 

parte de seus moradores. 

Bueno (2003) define um loteamento urbano como a divisão voluntária do solo em 

unidades  edificáveis  (lotes),  com  abertura  de  vias  e  logradouros  públicos,  tendo  como 

finalidade a urbanização. Para tanto o proprietário do terreno planeja sua divisão e a submete à 

prefeitura que irá registrá-lo; caso aprovado o projeto.

Na caracterização de um loteamento, Lago (1996)  acrescenta a necessidade que haja 

compra  do  lote,  configurando  a  existência  de  um  mercado,  e  a  presença  de  um  agente 

econômico (o loteador), responsável pelo empreendimento. Tendo estes elementos em vista, 

como se definiria a situação jurídica do loteamento?

O  parcelamento  do  solo  urbano  é  regulado  pela  lei  federal  n.º  6.766/79  de 

abrangência nacional e que estabeleceu normas e parâmetros que orientaram e determinaram 

as  legislações  estaduais  e  municipais.  Esta  lei  foi  alterada  pela  Lei  n.º  9.785 em 1999 e 

complementada por leis municipais que definem as normas de parcelamento, detalhando as 

exigências urbanísticas a serem cumpridas25.

trajetória.  Por  essa  razão  o  trabalho  se  centrará  em  apenas  alguns  desses  movimentos  e  em  especial  os 
movimentos de regularização de loteamentos  da década  de 1970 e os movimentos de ocupações urbanas  da 
década de 1980. Isso se justifica porque, embora admitindo que esses movimentos também trazem os acúmulos 
dos precedentes,  são eles as formas de organização mais contemporânea ao MTST e que, possuem algumas 
práticas e princípios organizativos próximos ao Movimento.  
25 Dentre os indicadores mínimos determinados por essa lei estão os de áreas públicas, de áreas e testadas de lotes 
e de faixas não edificáveis. Delimita como área não permitida para loteamento as alagadiças, insalubres, aquelas 
de  declividade  acima  de  30%  e  as  áreas  de  preservação  ecológica.  Estabelece  também  as  condições  de 
salubridade para a implantação de novos loteamentos. 
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Alguns autores identificam a existência de um grande avanço dessa lei em relação à 

anterior  (Lei  n.  58/37)  no  que  se  refere  a  uma  mudança  de  concepção  no  que  tange  a 

realização de loteamento. Bueno afirma que “o que antes envolvia apenas um negócio jurídico 

de  compra  e  venda,  hoje  corresponde  a  uma  atividade  diretamente  relacionada  com  a 

ordenação da cidade, a implantação da infra-estrutura urbana e o meio ambiente. Portanto, o 

que estava relacionado somente com interesses dos particulares, passou a estar diretamente 

vinculado ao interesse público”. 

 O resultado dessa nova legislação foi a “consagração do papel do Poder Público na 

ordenação do território urbano”, já que a partir de então o parcelamento passa a depender de 

autorização do Estado. Maricato (1995) afirma que "A nova lei atende a uma reivindicação 

popular: criminalização do loteador clandestino possibilitando a suspensão do pagamento para 

efeito  de  viabilizar  a  execução  das  obras  urbanísticas  e  atribuição  ao  município  ou  ao 

Ministério Público da representação das comunidades através do interesse difuso". 

Contudo, a autora prossegue ressaltando que essa lei também representou uma forte 

restrição da oferta de moradia para a população trabalhadora, na medida em que  dificultou, e 

mesmo impediu, que o solo urbano fosse parcelado irregularmente. Nesse sentido, a autora 

compartilha da idéia de que em alguns casos a própria aplicação da legislação pode gerar a 

produção ilegal da moradia; no caso específico da lei aqui tratada, Maricato (1995) afirma que 

seria “evidente a diminuição da oferta de lotes irregulares, alternativa mais importante para o 

assentamento residencial da classe trabalhadora entre 1940 e 1980, e o crescimento de favelas 

durante a vigência da lei". 

Isto é a lei n.º 6766 além de atribuir ao Estado a responsabilidade pelo controle do 

parcelamento e uso do solo, gerou também, segundo Maricato, restrição no mercado formal de 

loteamentos para compradores de baixa renda, bem como a saída dos pequenos loteadores do 

mercado. No mesmo sentido, Bueno observa:

Ao prever uma série de exigências urbanísticas, teria encarecido o preço dos 

lotes e assim se tornado num instrumento de exclusão social: às camadas de 
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menor  poder aquisitivo da população restaria apenas  se conformar  com a 

moradia  ilegal.  E  a  simples  regularização  não  basta  para  solucionar  o 

problema: quando se incorporam ocupações irregulares ao mercado formal, o 

processo de especulação imobiliária desloca a população de baixa renda para 

áreas ainda mais periféricas. (BUENO, www2.uerF.br )

Bonduki e Rolnik (1979), entretanto, apontam para o fato de que outros elementos 

devem ser considerados que não apenas a rigidez da legislação para se entender a expansão da 

produção informal de moradia. Eles citam, por exemplo, a crescente preocupação do poder 

público  em  planejar,  organizar  e  legislar  de  forma  mais  incisiva.  Para  os  autores  o 

recrudescimento da fiscalização municipal teria contribuído para a diminuição da oferta de 

lotes irregulares.

De qualquer forma, é certo que a rigidez da legislação referente ao parcelamento do 

solo urbano foi importante para delimitar as estratégias adotadas pelos loteadores. Alfonsin 

(1997)  relata como a lei 67566/79 surgiu da necessidade de se disciplinar o parcelamento do 

solo urbano a partir de uma conjuntura marcada pela explosão de loteamentos em todo o país. 

O que é reforçado quando o próprio autor da lei afirmava, em discurso no Senado, que a Lei 

6.766/79  foi  promulgada  "devido  aos  avolumados  problemas  havidos  com  parcelamentos 

urbanos,  particularmente  em  São  Paulo,  com  as  reclamações  crescentes  a  respeito  de 

loteamentos  clandestino”.  Basta  lembrar  que  esse  foi  um  período  de  maior  número  de 

loteamentos, bem como de intensa taxa de crescimento demográfico na Região Metropolitana 

de São Paulo e demais regiões metropolitanas.

Outra  determinação  relevante  dessa  legislação  é  a  distinção  entre  loteamentos 

clandestinos  e  irregulares.  Alfonsin define  loteamento  irregular  como “aquele  que embora 

promovido  sobre  imóvel  matriculado  no  registro  de  imóveis,  vem  a  ser  executado 

posteriormente,  em desconformidade  com o  respectivo  memorial  descritivo.  O loteamento 

clandestino é aquele privado até mesmo do registro da matrícula da área de que é objeto”.  

(ALFONSIN, 1997, p.58).
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Apenas o proprietário do terreno pode loteá-lo e para isso é preciso apresentar projeto 

junto à Prefeitura, contendo o desenho do loteamento, o memorial  descritivo com todas as 

obras e infra-estruturas a serem realizadas, além de outros documentos. Uma vez aprovado o 

projeto, o loteador faz o registro do loteamento no cartório de imóveis. A partir de então, as 

ruas, áreas verdes, de lazer e praças passam a integrar o domínio do município.

Ocorre que muitas vezes o loteador põe a venda os lotes sem ter obedecido às normas 

previstas pela lei. Nestes casos, o loteamento configura-se como irregular, na medida em que 

foi aberto sem prévia autorização do órgão público competente, em desacordo com o projeto 

ou sem cumprir o prazo de término das obras. O projeto foi aprovado na Prefeitura mas não 

houve a conclusão das obras exigidas e, portanto, o loteamento não é inscrito ou registrado no 

cartório de registro de imóveis. 

Já os loteamentos clandestinos, em sua maioria, localizam-se nas áreas previstas pela 

legislação  como  impróprias  e  proibidas  para  parcelamento.  Além disso,  configura-se  pela 

inexistência de qualquer registro ou projeto junto aos órgãos competentes e por ser realizado 

por pessoas não proprietárias da área.

Em ambos os casos os lotes não podem ser registrados. Sem registro os compradores 

não adquirem a aquisição da escritura definitiva. Além disso, tanto no caso de loteamentos 

clandestinos quanto irregulares todas as construções realizadas no lote são consideradas ilegais 

e estão sujeitas a multas e sanções por parte da Prefeitura.

Essa  distinção  ajudará  na  compreensão  da  existência  de  duas  reivindicações 

populares em São Paulo: as lutas por infra-estrutura e adequação dos loteamentos irregulares 

às normas urbanísticas – consequentemente por seu registro - e as lutas pelo reconhecimento e 

regularização dos loteamentos clandestinos.

Antes  de  prosseguir  é  importante  esclarecer  o  que  se  entende  como  habitação. 

Habitação, neste trabalho, refere-se a todos os recursos que envolvem a moradia tais como 

iluminação, abastecimento de água, saneamento, segurança, transporte, bem como o acesso à 

saúde e educação. 
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 Além dessa dimensão objetiva também será levado em conta o aspecto subjetivo 

correspondente ao ato de habitar. Carlos alerta que 

O espaço da habitação, na realidade, não pode ser restrito ao plano da casa; 

o sentido do habitar é muito mais amplo, envolvendo vários níveis e planos 

espaciais  de  apropriação,  iluminando uma  articulação indissociável,  entre 

espaço-tempo na medida em que o uso do espaço se realiza como emprego 

de tempo. (CARLOS, www.ub.es)

A autora afirma que a prática sócio-espacial se dá como forma de apropriação dos 

lugares onde se realiza a vida cotidiana em seu conjunto, demonstrando como a casa envolve 

outros planos espaciais e cria o “primeiro quadro de articulação espacial no qual se apóia a 

vida cotidiana”. Por essa razão o espaço da habitação e o ato de habitar se revelam como 

criadores de uma identidade na medida em que:

O  habitar  implica,  portanto,  um conjunto  de  ações  que  articula  também 

planos e escalas espaciais (o público e o privado; o local e o global) que 

envolve a vida que se realiza pela mediação do outro, imerso numa teia de 

relações que constrói uma história particular, que é, também, uma história 

coletiva, onde se insere e ganha significado a história particular de cada um. 

A articulação entre o público e o privado se coloca como condição necessária 

da constituição do sujeito coletivo, como da constituição da vida. (CARLOS, 

www.ub.es)

Todavia, sabe-se que o espaço urbano possui valor de troca o que faz com que sua 

apropriação se dê nos marcos  da propriedade privada e do mercado,  limitando o acesso à 

moradia.  Como resultado disso  o “cidadão se reduz à condição de usuário, como o ato de 
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habitar se reduz àquele do morar (strito sensu)”. (CARLOS, www.ub.es)  A habitação se torna 

a  forma  mais  visível  das  diferenciações  de  classe  no espaço e  o  habitar  como ato  social 

desaparece, transformando a casa em mero abrigo ou local de fuga. No caso específico de São 

Paulo, os espaços negociados no mercado imobiliário reafirmam no espaço a desigualdade 

social. Os espaços dos pobres são as periferias, para além  das fronteiras  do espaço dos ricos.

Essas duas dimensões da habitação – tanto a objetiva, referente aos recursos de infra-

estrutura necessários quanto a subjetiva, criadora de uma identidade e de um sentimento de 

pertencimento –  são reforçadas com a finalidade de destacar que as lutas de moradores de 

loteamentos,  de alguma forma, pretendiam que ambas as dimensões fossem conquistadas e 

atendidas. Dessa maneira, pode-se afirmar que a luta foi tanto pelo direito ao acesso às infra-

estruturas urbanas, como também pelo direito ao reconhecimento como cidadãos e moradores 

da metrópole. Uma luta pela construção de suas identidades, pois, como afirmava Sader:

Do  ponto  de  vista  do  trabalhador,  seu  trabalho  foi  apenas  um sacrifício 

necessário para a obtenção de um salário com o qual pudesse viver. Por isso 

o tempo fora da esfera da produção é que constitui seu tempo de vida. Ainda 

que,  [...],  as  atividades  desenvolvidas  fora  da  produção  funcionem 

fundamentalmente  como  reprodução  das  condições  para  a  produção 

capitalista, não é indiferente para o sentido do curso da história, para o rumo 

das lutas de classe, para a conformação da sociedade, o modo como esse 

tempo livre, passado fora das unidades de produção é vivido. (SADER, 1988, 

p. 100)

Sendo  assim,  esquematicamente  é  possível  situar  o  surgimento  dos  primeiros 

loteamentos irregulares na Região Metropolitana de São Paulo, já em fins da década de 1950. 

Contudo, foi a partir da década de 1970 que esse processo se intensificou. Em realidade, até o 

início dos anos 80 o loteamento periférico era a principal forma de acesso à casa própria para a 

população pobre das cidades brasileiras. Este acesso foi facilitado pela grande oferta de lotes, 

pela possibilidade de pagá-los em prestações de até cinco anos e pela autoconstrução da casa, 
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uma  vez  que  neste  caso  a  construção  fica  sob  estrito  controle  do  construtor  e  de  suas 

possibilidades financeiras.

 Esses  loteamentos,  contudo,  se  caracterizavam  por  serem,  em  sua  maioria, 

irregulares  ou  clandestinos.  A  produção  desses  loteamentos  e,  consequentemente,  a 

constituição da própria periferia de São Paulo, é comumente associada a um tipo específico de 

urbanização  denominada  de  “urbanização  em  saltos”.  Na  “urbanização  em  saltos”, 

proprietários de extensas glebas urbanas, periféricas, repartiam seu terreno em lotes menores 

disponibilizando-os no mercado imobiliário. O loteador não coloca  à venda todos os lotes de 

uma vez,  como visto  anteriormente.  A realização  de  qualquer  loteamento  deve  cumprir  a 

legislação  correspondente  que  fixa  o  tamanho  mínimo do lote,  a  largura  da  rua,  as  áreas 

comuns,  bem  como  a  existência  de  um  mínimo  de  infra-estrutura  urbana.  No  caso  de 

loteamento destinado a uma população mais pobre, e localizado fora dos marcos da cidade, 

ocorria que a fim de potencializar seus lucros, os loteadores ignoravam a legislação. Vendiam 

os lotes mais afastados apenas aplanados e com ruas abertas por tratores em terra batida. 

Sem  asfaltamento,  água,  energia  elétrica,  áreas  de  uso  público,  desobedecendo 

completamente a lei, as imobiliárias não registravam a existência do loteamento. O morador 

precisava atravessar todo o loteamento para ter acesso aos bens e serviços da cidade, além de 

viverem sem água, saneamento ou luz. Cabia aos moradores a tarefa de cobrarem do Estado a 

infra-estrutura necessária que, quando conquistada beneficiava a todo o loteamento.

A partir do momento que era instalada a rede de infra-estrutura, a área deserta de 

outrora passava a ser considerada urbanizada e finalmente colocada à venda por um preço 

excessivamente maior se comparado aos dos primeiros lotes. Muitas vezes esse processo de 

valorização do solo urbano vinha acompanhado da expulsão dos moradores mais pobres que 

deviam mais de três meses das prestações, perdendo seu lote e todas as prestações já pagas. 

Evers (1984)  mostra como as firmas já calculavam poder revender mais caro, de 20 a 30% 

dos lotes vendidos inicialmente. 

Assim,  como  os  promotores  imobiliários  garantiam  a  maior  extração  de  lucro 

possível, os moradores ficavam descobertos de qualquer garantia legal. Se o descumprimento 
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da legislação não significava maiores conseqüências para as imobiliárias, para os moradores 

criava um forte ambiente de insegurança. 

Além da ausência de qualquer infra-estrutura básica, os moradores, apesar de terem 

quitado suas prestações, não podiam regularizar suas propriedades. Dessa forma, do ponto de 

vista  legal,  não se  configuravam como proprietários  dos  terrenos.  Essa situação  foi muito 

comum em grande parte da periferia de São Paulo. Como o loteamento não se encontrava 

registrado na fiscalização de obras, a imobiliária continuava proprietária sob a ótica do direito 

real, embora obrigada a ceder o lote do ponto de vista do direito do comprador. Evers assim 

enumera os problemas enfrentados por esses moradores: 

Os compradores não podem vender ou herdar legalmente o terreno, em caso 

de desapropriação, como, por exemplo, para a construção do metrô, estão em 

perigo de perder o terreno e a indenização.  Já que o bairro não existe,  a 

administração  municipal  se  recusa  freqüentemente  a  instalar  eletricidade, 

água, a construir escolas, asfaltar ruas e instalar um sistema de esgotos. Ao 

mesmo  tempo  exige-se  –  não  se  importando  com  essa  contradição  –  o 

pagamento de imposto predial pelos compradores. (EVERS,1984, p. 35)

Assim, é possível situar a origem de um movimento de regularização de loteamento 

quando, ao término do pagamento de suas prestações, os moradores não receberam a escritura 

definitiva de compra da propriedade e nem mesmo podiam inscrever o lote no registro de 

imóveis. 

A partir dessa situação de instabilidade e insegurança iniciaram-se ações coletivas de 

moradores  que visavam a regularização  de seu loteamento bem como seu reconhecimento 

como proprietário. Para tanto, desenvolveram duas frentes de ação: a primeira, uma pressão 

direta sobre a imobiliária para que essas assumissem o ônus da regularização; a  segunda,  a 

pressão sobre o Estado, no caso representado pelo poder municipal, com o objetivo de garantir 

a infra-estrutura urbana inexistente no loteamento.
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Para Evers (1984), esse processo de mobilização construiu uma nova cultura política 

ao mesmo tempo em que criava uma identidade com o local da moradia e com os vizinhos 

(todos na mesma situação). Inicialmente, a garantia da casa própria é um ato individual – no 

máximo no círculo familiar; mas a urgência em garantir a infra-estrutura e a situação jurídica 

regular  necessária,  a  fim  de  melhor  habitar  sua  casa,  geraria,  pela  primeira  vez,  um 

comportamento e uma identidade coletiva, bem como um sentimento de pertencimento àquele 

lugar. 

Evers assim relata esse processo de mobilização coletiva:

O  trabalho  em  comum  começa  com  a  troca  de  informações  entre  os 

moradores  sobre  o  problema  dos  loteamentos  clandestinos  em  geral  e  a 

situação do próprio bairro em particular.  Depois  se  iniciam as  petições  e 

audiências com a imobiliária e as instituições estatais, vivendo os moradores 

sempre a experiência das tentativas de engano, divisão e esgotamento por 

parte dessas instâncias. Eles reconhecem com isto que só através da pressão 

de massa, ou seja, por meios políticos em sua instância, é que atingirão seus 

alvos. Organizam manifestações de várias dúzias frente às imobiliárias e à 

prefeitura. Importante aqui é principalmente o trabalho junto à imprensa, mas 

também  a guerra de nervos quotidiana com os funcionários de alto escalão. 

(EVERS, 1984, p. 50-51)

Foi, portanto unindo os elementos que constituem o ato de morar, e num contexto 

marcado pela intensificação do problema de moradia que se constituíram os movimentos de 

regularização de loteamento e de ocupações urbanas26.

 Analisando este  momento,  Bonduki (1979)  e  Evers (1984),  a  partir  de situações 

específicas, autores buscaram compreender como e a partir de que orientações se organizavam 

26 Em 1979, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas estimava que cerca de 70% dos loteamentos haviam 
sido adquiridos de forma irregular ou clandestina. Sendo que em 1988 a Empresa Municipal de Urbanização 
(EMURB) calculava em 4 mil o número de loteamentos que se distribuíam em mais da metade da área da cidade 
de São Paulo.
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os  moradores  dos  loteamentos  irregulares  e  clandestinos,  tendo  como  pano  de  fundo  o 

reconhecimento das dinâmicas sociais, econômicas e políticas que originaram tais situações de 

conflito. 

Escapa aos limites desse estudo  detalhar  essas situações. Parece  suficiente chamar a 

atenção para o fato de que esses movimentos acabaram por imprimir uma outra dinâmica  às 

lutas sociais nas cidades. De forma organizada e a partir de pressões sobre setores específicos 

do  Estado  procuraram  formas  de  atendimento  as  suas  demandas.  Suas  manifestações 

originaram  um  acúmulo  que  de  alguma  forma  representa  as  experiências  de  luta  dos 

moradores e trabalhadores da cidade de São Paulo.

2.2.2. Movimento de ocupações urbanas 

 As  primeiras  ocupações  urbanas,  ocorridas  ainda  na  década  de  1970,   se 

diferenciavam das que surgirão na década de 1980. A grande diferença estava em sua forma de 

organização. As primeiras ocupações se constituíram como iniciativas individuais, provocadas 

pela dificuldade de acesso a casa, dificuldade que se agravou por uma série de fatores, dentre 

os quais destacam-se: a) o aumento do controle sobre o uso do solo urbano – que inibiu o 

surgimento de novos loteamentos irregulares; b) o aumento do preço dos lotes existentes; c) o 

fato  de  os  lotes  mais  baratos  se  localizarem  demasiadamente  distantes  do  centro,  o  que 

aumentava o custo com o transporte; d) reajuste constante do aluguel de casas e cortiços27.

A resposta a essa situação foi a intensificação das ocupações urbanas feitas a partir de 

decisões individuais e silenciosas,  sobretudo em terrenos municipais. Bava (1988) sublinha 

que nessas primeiras ocupações o Estado era condescendente e mesmo incentivava que as 

famílias procurassem os loteamentos clandestinos (favelas) como solução. As famílias eram 

27 Paralelamente a essa situação existia um grande estoque de terras ociosas na região metropolitana de São Paulo 
que poderiam servir como objetos de ocupações. Bava (1988) apresenta um quadro onde trinta por cento da área 
urbanizada de São Paulo encontrava-se vazia, o que equivaleria a 288 mil terrenos vagos. Destes, ainda segundo 
o autor, quarenta e sete quilômetros quadrados seriam de propriedade particular como 140 km2 seriam públicos.
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atendidas  e  seus  casos  tratados  isoladamente.  Muitas  vezes  a  solução  encontrada  pela 

Prefeitura era encaminhá-las para as favelas já existentes ou em formação.

Essa  circunstância  modifica-se  quando,  em  final  dos  anos  70,  os  fatores  acima 

apontados para a dificuldade de acesso a moradia se agravaram, se somando à escassez dos 

terrenos municipais livres para novas ocupações a dificuldade de se obter um lote ou barraco 

nas favelas já existentes, o aumento do desemprego e o arrocho salarial28.

Essa precariedade propiciou condições para ações coletivas de ocupação. A partir de 

1981, principalmente nas regiões Sul e Leste da cidade, cresceu o número de ocupações de 

terrenos  públicos  e  privados  por  grupos  de  baixa  renda  que  já  não  encontravam solução 

possível  ao  problema  de  moradia.  De  individuais  ou  familiares,  as  ocupações  passam  a 

coletivas e organizadas.  

A partir desse momento, e ao contrário de quando incentivava as ocupações, o Estado 

passa a reagir de forma  violenta e direcionada a negar as ocupações como instrumento válido 

de luta e reivindicação. Bava afirma: “Associada à reivindicação material, está presente uma 

contestação  mais  abertamente  política  que,  explícita  ou  implicitamente,  denuncia  as 

desigualdades sociais e o caráter classista das políticas públicas” (BAVA, 1988, p. 25). Dessa 

forma, se para o Estado as ocupações significavam uma afronta ou colocavam em xeque o 

direito  a  propriedade,  para  os  trabalhadores  representavam  um  ato  legítimo  de  acesso  à 

moradia.

Quanto  à  sua  constituição  e  organização,  Bava  (1988)  destaca  ser  fundamental 

considerar  as  práticas  de  resistência  que  teceram  uma  rede  de  organizações  de  base  e 

permitiram iniciativas  de mobilização popular.  E nesse sentido,  como  já comentado,  teve 

destaque o papel desempenhado pela Igreja, através de seu trabalho pastoral nos bairros da 

periferia de São Paulo.

Inúmeras ocupações são organizadas com o apoio da Igreja.  Em 24 de agosto de 

1981, 70 famílias ocuparam um terreno municipal em Jardim Figueira em Campo Limpo. No 

28 Bava (1988) afirma que na região Sul de São Paulo, as primeiras ocupações coletivas foram de moradores de 
casas ou cômodo de aluguel que não encontravam espaço nas 170 favelas existentes.
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dia seguinte foi  realizada uma grande ocupação também em Campo Limpo. Cerca de 600 

famílias ocuparam uma área de 50 mil metros quadrados de propriedade particular no Jardim 

Europa. Em setembro do mesmo ano cerca de 3 mil famílias ocuparam um grande terreno de 

propriedade particular no Jardim Alto da Riviera. No mesmo ano, 400 famílias entraram em 

terreno de 199 mil metros quadrados no bairro de Guaianazes.  Inúmeras outras ocupações 

sucederam a essas até que em maio de 1984, com apoio da Igreja, criou-se o Movimento Sem 

Terra Leste II que buscava agregar e organizar as ocupações da região Leste da cidade29.

Alguns anos depois,  já durante o governo Quércia (1987), intensificaram-se ainda 

mais as ocupações urbanas dirigidas por aquele movimento. As ocupações se estenderam por 

toda a  Região Leste  chegando a  236 áreas  só em São Miguel  Paulista.  Embora  não  haja 

estatísticas oficiais, é possível trabalhar com os números da Igreja, que acusam mais de 30 mil 

pessoas participando de ocupações de terras urbanas só em 198730.

As  reivindicações  desses  movimentos  de  ocupação  poderiam  ser  sintetizadas  em 

quatro bandeiras: 1) não desapropriação do loteamento; 2) reconhecimento da ocupação; 3) 

regularização  fundiária  e  4)  direito  à  moradia.  As  ocupações  urbanas  e  suas  formas  de 

organização  se  tornaram  uma  realidade  na  cidade,  inaugurando  uma  nova  forma  de 

mobilização, organização e pressão, dando maior impacto político aos movimentos.

2.3) Crise dos movimentos sociais urbanos

Como destacado no início desse capítulo,  em fins dos  anos  80 e  início dos 90 a 

literatura acadêmica se debruçou sobre o que foi considerada a crise dos movimentos sociais 

urbanos.  Intenso  foi  o  debate  que  procurava  compreender  as  razões  do  refluxo  daqueles 

29 Dados não oficiais da Igreja apontam que de junho a maio de 1984 teriam ocorrido cerca de 61 ocupações de 
terrenos públicos e particulares, envolvendo cerca de 10 mil famílias e 2 milhões de metros quadrados de terra 
urbana. Sobre isso ver Bava (1988); Andrade (1989), Filho (1996) e Falcão (1986).
30 Muitos autores tomam esse mesmo ano como um dos marcos da história dos movimentos de moradia de São 
Paulo,  pois  foi  nessa data que se iniciou o processo de discussão quanto à  necessidade  dos movimentos  se 
articularem num fórum maior. No ano seguinte foi fundada a União dos Movimentos de Moradia (UMM). Essa 
entidade tinha como objetivo articular os movimentos, sendo ponte entre eles e os poderes públicos durante o 
momento de negociação. Aos movimentos estaria garantida a autonomia de decisão.
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movimentos,  antes  tão combativos.  Não é  pretensão  desse  trabalho  recuperar  esse debate. 

Intenta-se, num esforço de síntese, listar alguns dos motivos que são encontrados na literatura 

para explicar a suposta “crise” dos movimentos sociais.  

Neste  período  emergiram  uma  série  de  explicações  que  buscavam  entender  o 

momento  de  refluxo  pelo  qual  passava  os  movimentos.  Dentre  essas  ganhou  destaque  a 

explicação que, recorrendo às análises estruturais, buscou entender a crise dos movimentos a 

partir da situação econômica que o país passava. Embora se concorde com os autores que se 

recusam a buscar  as origens da crise  dos movimentos  a partir  de macroanálises  de cunho 

estritamente  econômico,  é  certo  que  não  se  pode  negar  a  influência  do  fim do chamado 

milagre econômico para o “refluxo” dos movimentos. Souza (2000) assim define a relação 

entre a crise econômica da década de 80 e o retrocesso dos movimentos sociais urbanos:

[...]  a  participação  ativa  do  ativismo  de  bairro  pode  tornar-se  um fardo 

pesado  em época  de  crise  econômica.  Quando  a  luta  pela  sobrevivência 

começa a obrigar homens e mulheres [...]  a fazerem bicos e a terem dois 

empregos  e  uma  dupla  jornada  de  trabalho,  o  custo  de  oportunidade  de 

dedicar-se  sem  remuneração  às  lutas  em  prol  da  coletividade  revela-se 

insuportável. (SOUZA, 2000, p. 146)

Embora  negue  a  centralidade  desse  fator  para  a  explicação  da  “crise”  dos 

movimentos,  o autor reconhece a dificuldade de conciliar  a militância à necessidade de se 

sustentarem.  O resultado  dessa  dificuldade  foi  que  inúmeros  militantes  que  se  dedicavam 

exclusivamente, ou em grande medida, ao movimento tiveram que readequar sua participação 

de acordo com as necessidades econômicas impostas. Era preciso se dedicar mais à busca por 

trabalho (formal ou informal), reduzindo o tempo para a militância na vida dessas pessoas. 

Uma  segunda  leitura  sobre  as  razões  para  a  “crise”  dos  movimentos  partia  do 

reconhecimento da própria fragilidade de organização dos movimentos no que diz respeito aos 

seus objetivos e estratégias de luta. 
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De acordo com Telles  (1994) essa leitura  poderia  ser sintetizada em quatro eixos 

principais. Primeiro: esses movimentos teriam uma prática localista baseada exclusivamente 

em  pressões  sobre  o  Estado  para  que  atendessem  suas  reivindicações.  Segundo:  teriam 

interesses  de  caráter  fragmentário.  Terceiro:  estariam  isolados  em  comunitarismo 

corporativos.  Quarto:  possuiriam  uma  prática  basista,  recusando  formas  tradicionais  de 

representação política. 

Para Gohn (1982), a origem da fragilidade dos movimentos sociais urbanos estaria na 

base social heterogênea. Para a autora as contradições que dão origem a esses movimentos não 

se situariam na esfera da produção, mas sim no âmbito do consumo e da reprodução da força 

de trabalho em local de moradia31. Conseqüentemente reivindicam do poder público, via de 

regra,  melhores  condições  de  vida  (ou  de  reprodução  da  força  de  trabalho).  Nestes 

movimentos, a homogeneidade estaria não no grupo, mas no tipo de reivindicação pela qual se 

luta. O resultado disso seria a extrema fragilidade do movimento32.

Mas poderia a prática cotidiana levar estes movimentos ao processo de formação de 

uma “consciência  política”?  Gohn (1982)  acredita  que o alcance  de determinado  nível  de 

consciência política pelos movimentos urbanos passaria pelo entendimento das carências que 

se  dão  na  esfera  do  consumo  (moradia,  rede  de  infra-estrutura  -  reprodução  da  força  de 

trabalho) como contradições geradas a partir da produção do espaço urbano nos marcos do 

capitalismo.  Ou seja,  pela  percepção  de  como a  cidade  se  produz a  partir  do conflito  de 

interesses derivados dos diversos agentes modeladores do espaço urbano. 

Nesse sentido, para a autora, os movimentos de 70/80 por seu caráter espontaneista e 

unicamente reivindicativo, não atingiram esse avanço político. Isso porque sua organização 

frágil e espontânea não garantia a mobilização e coesão do coletivo após a conquista do objeto 

de sua reivindicação (seja casa, transporte, escola etc). Além disso, após a abertura política, 

quando o Estado deixa de ser o inimigo a quem devem ser direcionadas as reivindicações, os 

movimentos se fragilizam ainda mais.

31 É possível identificar nessa leitura uma forte influência das idéias de Castells.
32 Quanto a esse ponto ver críticas de Cardoso (1987) e Sader (1988)
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Ribeiro  (1992),  questionando  esta  interpretação,  salienta  que  as  características  de 

instabilidade, multiplicidade e capacidade de mutação decorrem dos: “Vínculos não lineares 

dos movimentos com expectativas e oportunidades geradas pelas conjunturas políticas e com o 

que pode ser denominado o ‘estado da sociedade’, isto é, a compreensão coletiva das relações 

sociais  quotidianas  marcadas  por  valores,  estereótipos,  preconceitos  e  esperanças  de 

transformação de vida” (RIBEIRO, 1992, p. 90).

Outro elemento apontado como razão para a desmobilização das ações coletivas seria 

a inadaptação dos movimentos à nova conjuntura política vivida. O processo de abertura e a 

redemocratização  teriam provocado a  migração  de  quadros  para partidos  e  administrações 

municipais, além de causar uma burocratização de suas práticas. Posição reforçada quando 

Duriguetto  (2001)  sinaliza  que algumas  interpretações  sobre a  “crise” dos  movimentos  se 

apoiaram na nova configuração das relações do poder público com os movimentos.

A  partir  da  democratização  e  em  especial  do  processo  constituinte,  a  ótica  dos 

movimentos em relação ao Estado se modifica. A participação dos movimentos urbanos na 

elaboração da Constituição em 1988 os teria  levado à institucionalização de suas práticas, 

passando das mobilizações para a esfera da produção de normas, leis, planos etc.

 A partir de 1987 movimentos urbanos, entidades de representação, ONGs, setores da 

universidade e  técnicos  iniciaram uma grande articulação  em torno da construção de uma 

emenda popular ao texto da Constituição, no capítulo referente as políticas urbanas33.

No que  toca  à  questão  urbana,  a  Constituição  Federal  representou  um avanço na 

medida em que estabeleceu que a propriedade urbana privada deveria cumprir função social. 

Igualmente ficou estabelecida a competência dos municípios para definir,  através do Plano 

Diretor,  as  normas  e  parâmetros  para  a  avaliação  da  função  social  de  uma  determinada 

33 É neste contexto que se origina o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), uma articulação que 
agrega “os diferentes atores sociais envolvidos na elaboração e negociação da Emenda de Reforma Urbana”. De 
acordo com Maricato, “o Movimento Nacional pela Reforma Urbana surgiu a partir de iniciativas de setores da 
igreja católica, como a CPT (Comissão Pastoral da Terra), com a intenção de unificar as numerosas lutas urbanas 
pontuais que emergiram nas grandes cidades, em todo o país, a partir da década de 70” (MARICATO, 1997, 
p.310). Sobre a criação, papel e significados do MNRU ver Junior (1995) e Maricato (1997). Foi também a partir 
da  democratização  que  outras  articulações  se  originaram  como  a  Articulação  Nacional  do  Solo  Urbano 
(ANSUR).
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propriedade.  A partir  desse momento,  esse instrumento  ganha  centralidade  no âmbito  dos 

movimentos  urbanos.  Associados  a  diferentes  entidades  e  organizações  técnicas  e  de 

assessoria, os movimentos deslocaram progressivamente suas atenções para a defesa de planos 

que privilegiassem a ação e participação popular, de forma a inaugurar um planejamento que 

incorporasse uma visão política à questão urbana. Para diferentes autores isso teria resultado 

na institucionalização dos movimentos de outrora34. Maricato afirma que “ao aprofundamento 

e detalhamento das propostas, não correspondeu uma ampliação da participação popular, ao 

contrário, o rumo seguido, trouxe um distanciamento em relação as lutas massivas urbanas” 

(MARICATO, 1997, p.312)35.

Por outro lado, ao final dos anos 80 e início dos anos 90 consolida-se uma série de 

articulações de âmbito nacional, que visam agregar os diferentes movimentos existentes nas 

cidades brasileiras36. Em 1987 criou-se, como visto, o MNRU. Em 1990 nasceu o Movimento 

Nacional de Luta por Moradia (MNLM), tendo como principal forma de luta a atuação junto a 

órgãos públicos. Em 1993 criou-se a União Nacional de Movimentos Populares (UNMP) com 

o  objetivo  de  “lutar  pela  participação  popular,  mutirão,  autogestão  e  controle  social  das 

políticas e recursos públicos”37. 

A institucionalização dos movimentos a partir de 1988 e principalmente a partir da 

década de 90 e sua consolidação em articulações nacionais é, inúmeras vezes citada, pelos 

participantes  do  MTST  como  um  dos  elementos  que  o  diferenciaria  dos  movimentos 

anteriores.  Pois,  embora  não  negue a  necessidade  da  luta  institucional,  não vê  nesta  algo 

central. 

34 Para esses autores, muitos dos movimentos de 70 e 80 teriam se diluído em articulações nacionais, em grande 
parte hegemonizadas por Ongs e entidades sindicais. 
35 Para maiores detalhes ver autores como Maricato (1997) e Santo Junior (1995).
36 Antes disso, ainda em metade da década de 80 criou-se, em São Paulo, a União dos Movimentos de Moradia 
que procurou reunir todos os movimentos de moradias existentes em São Paulo.
37 Indagada, em entrevista a revista Caros Amigos de janeiro de 2003, sobre quem participa da UNMP, Evaniza, 
ex-coordenadora  deste  movimento  afirma  que  “o  movimento  é  fundamentalmente  formado  por  lideranças 
populares. São pessoas que ao longo da sua trajetória no movimento foram descobrindo coisas e se destacando 
exatamente por ter essa compreensão do todo”. 
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há uma leva de movimentos sociais que primeiro se articulam nacionalmente 

e depois vão nas regiões para tentar fazer a atuação junto aos excluídos. Isso 

até o momento tem demonstrado que não foi muito satisfatória essa prática, 

essa  forma de atuação.  [...]  Quando os  militantes  vão para  a  base já  vão 

dizendo, eu estou aqui, falo o que tenho que fazer e volto para o meu espaço 

que  não  é  esse.  [...]  E  no  caso  do  MTST  foi  ao  contrário.  A  coisa  foi 

acontecendo  nas  bases,  tem  acontecido,  vários  acampamentos,  e  não  se 

construiu ainda, efetivamente uma direção nacional que está sendo colocado 

como  um desafio,  construir  a  direção.  Para  muitos  isso  pode  parecer:  o 

Movimento não tem direção. Como tem muitos movimentos que tem direção 

nacional,  CMP,  União  Nacional  de  Moradia,  mas  e  aí?  Não  avança.  (F., 

depoimento a autora, 2003)

Não é objetivo deste trabalho um debate maior sobre a história da luta pela reforma 

urbana no Brasil  ou sobre o papel  e caráter  dos movimentos  urbanos dos anos 90 para a 

consolidação dessa luta. A intenção é apenas mostrar que, a partir do final da década de 80, 

parece  ter  ocorrido  um deslocamento  do campo  das  práticas  e  lutas  dos  movimentos  que 

configuraram o período anterior – inclusive no que toca a sua organização, agora escorada em 

articulações nacionais. 

O debate intelectual  sobre a “crise” dos movimentos sociais  se desdobra em duas 

correntes principais. A primeira baseava-se no suposto caráter espontaneista dos movimentos, 

de  suas  bandeiras  e  da  própria  fragilidade  de  sua  organização.  Daí  o  refluxo  quando 

conquistada a moradia ou quando se agravava a crise econômica brasileira. 

A segunda interpretação lê a crise dos movimentos a partir do processo de abertura 

política.  Para os autores dessa corrente a abertura do diálogo com o poder público foi por 

muito tempo uma das bandeiras de luta dos movimentos que buscavam participar dos espaços 

institucionais. A partir dela essa intenção pôde se concretizar, provocando o aparecimento de 

contradições e impasses. O resultado foi o surgimento de novas questões teóricas, e muitas 

interpretações  vão apontar  para a  perda da espontaneidade  (característica  tão enaltecida)  e 
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autonomia  dos  movimentos.  Daí  interpretações  que vão desde  a  cooptação  por  partidos  e 

órgãos do Estado até a institucionalização das lutas dos movimentos sociais. 

Contudo,  parecem  mais  adequadas  as  posições  que  se  manifestam  contrárias  à 

dicotomia  entre  cooptação  e  autonomia.  Nesse  sentido,  entende-se  que  os  problemas 

detectados na ação dos movimentos sociais  decorriam das dificuldades de adaptação a um 

regime democrático que, ao ampliar a possibilidade de participação política, os confrontava a 

uma nova realidade que, embora desejada, lhes era desconhecida. 

Foram apresentados neste capítulo, e em especial neste item, elementos que podem 

contribuir no entendimento de como e sobre quais bases esses movimentos se originaram, se 

expandiram e se transformaram. A recusa em admitir a idéia de crise desses movimentos (e 

por  isso  a  adoção  das  aspas)  se  justifica  pela  convicção  de  que  em alguma  medida  eles 

colaboraram na construção e debate de um projeto novo. A herança, ou contribuição, desses 

movimentos  será tomada como ponto de partida para as análises  seguintes,  reconhecendo, 

contudo, a necessidade de se reduzir à distância existente entre os conflitos e embates da vida 

cotidiana, das grandes diretrizes e princípios da organização da sociedade. 

O objetivo, a partir dos próximos capítulos, será o de discutir em que medida o debate 

sobre movimento social travado nas últimas décadas ajuda a entender o MTST. De que forma, 

considerando o novo contexto e, conseqüentemente, os novos desafios impostos, podemos ler 

o MTST à luz das teorias sobre os movimentos sociais? 
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CAPÍTULO III

A SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES URBANOS DE SÃO PAULO:

GLOBALIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS 

TRABALHADORES PAULISTANOS

O presente capítulo pretende expor as transformações vividas nos últimos anos pelas 

camadas  trabalhadoras  da cidade  de  São Paulo em virtude  do processo de  liberalização  e 

reestruturação produtiva que configuram as facetas imediatas da globalização para a imensa 

maioria da população. O que mudou? Como mudou? Quais os efeitos dessa mudança? São as 

respostas a essas perguntas que este capítulo buscará apontar. A caracterização da metrópole 

paulista se dará através da apresentação das transformações demográfica, econômica e social 

pelas quais a região passou. 

O  capítulo  será  subdividido  em  duas  partes.  Na  primeira  serão  apresentados  os 

indicadores de trabalho e renda na Região Metropolitana de São Paulo. A segunda parte reúne 

indicadores urbanos que contribuem para traçar um quadro da precarização das condições de 

vida dos trabalhadores urbanos. 

3.1) Trabalho e renda na Região Metropolitana de São Paulo

Núcleo do processo de industrialização do Brasil,  a Região Metropolitana  de São 

Paulo38  (RMSP) se consolidou como o pólo mais dinâmico do país e por mais de 20 anos se 

caracterizou pela forte concentração industrial e por ser o principal foco de atração dos fluxos 

migratórios.  Em  pouco  tempo  se  transformou  na  mais  importante  área  metropolitana  da 

América Latina. A partir da década de 80 essa região sofreu de forma aguda os impactos da 

crise pela qual o país passava. Ao final dessa década inicia-se o processo de desconcentração 

38 A Região Metropolitana de São Paulo é composta por 39 municípios e possui uma área total de 8.051 km2. Ver 
mapa anexo.
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regional  que irá  atingir  seu apogeu na década seguinte.  Nos anos 90,  com a abertura  e a 

desregulamentação  da  economia,  a  RMSP  sofreu  os  primeiros  impactos  do  processo  da 

reestruturação  produtiva,  que  provocou  mudanças  significativas  em  sua  composição 

econômica  e  social.  Tais  mudanças,  fruto  do  processo  de  reestruturação  do  capital, 

imprimiram significativas alterações nas condições de vida dos trabalhadores urbanos. 

A  tabela  1  expõe  a  evolução  recente  da  distribuição  da  produção  industrial  em 

algumas regiões do país.

Tabela 1 – Distribuição regional da produção industrial: 1970-1990

Regiões selecionadas Distribuição da produção industrial (%)

1970 1975 1980 1985 1990

RMSP 43,4 38,8 33,0 29,4 26,3
Interior do estado de SP 14,8 17,1 20,4 22,5 23,0
Estado do Rio de Janeiro 15,3 13,5 10,6 9,5 9,9
Estado de Minas Gerais 6,5 6,7 7,7 8,3 8,8
Região Sul 12,0 14,8 15,8 16,7 17,4
Outras regiões 7,8 9,1 12,5 13,6 14,6
Fonte: Marques e Torres (2000)  

A Tabela  1 mostra  que em 1970 o estado de São Paulo respondia por 58,2% da 

produção industrial  brasileira  como as  demais  regiões  por  41,8%. Vinte  anos  depois  essa 

relação sofre mudanças significativas: o estado de São Paulo, em 1990 representava 49,3% da 

produção brasileira. Considerando a participação da RMSP de forma isolada, tem-se que em 

1970 essa região respondia por mais de 43% da produção industrial brasileira, seguida pelo 

estado do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos essa percentagem diminuiu, chegando em 1990 a 

26,3%. Esses indicadores revelam a inequívoca perda relativa da participação do estado de 

São Paulo  e  da Região Metropolitana  na distribuição  da produção industrial.  Além disso, 

parecem indicar um deslocamento das indústrias principalmente para o interior do estado de 

São Paulo.
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A Pesquisa de Atividade Econômica Paulista (Paep), realizada pela Fundação Seade em 

1996, mostrava que as empresas de grande porte (mais de 500 empregados), correspondiam a 

7,3% das indústrias paulistanas e respondiam por 58,2% do valor agregado. As indústrias de 

médio porte (mais de 30 ou 20 empregados), representavam 10,4% das industrias paulistanas e 

24,3% do valor agregado. Já 82,3% correspondiam, as pequenas indústrias e refletia 17,5% do 

valor  agregado  das  industrias  paulistanas.  Essa  mesma  pesquisa  revelava  que  52%  das 

unidades  industriais  instaladas  no  período  1990-1996  localizavam-se  na  RMSP.  Esses 

números sugerem que nesta Região, apesar de relativa desaceleração industrial, também houve 

a instalação de novas unidades fabris. 

A tabela 2 apresenta a participação das diferentes regiões do estado de São Paulo no que 

se refere à indústria.

Tabela 2 - Distribuição do Número de Unidades, Pessoal Ocupado e Valor Adicionado,
segundo Região Administrativa, Estado de São Paulo

Região Administrativa Número de 
Unidades (%)

Pessoal 
Ocupado (%)

Valor 
adicionado (%)

RMSP 
Município de São Paulo
Municípios do ABC
Demais municípios da RM

56,9
40,3
6,6
9,9

56,8
33,0
11,3
12,5

60,4
33,1
13,8
13,5

Campinas  14,8 16,9 16,1
S. F. dos Campos 3,2 4,4 6,5
Sorocaba 5,8 6,0 5,2
Ribeirão Preto 2,1 2,3 2,2
Santo 1,3 1,1 2,1
Central 2,4 2,4 1,9
Bauru 2,1 2,6 1,4
S. F. do Rio Preto 3,2 2,0 1,0
Barretos 0,6 0,5 0,8
Franca 2,1 1,5 0,6
Araçatuba 1,6 1,4 0,6
Marília 2,0 1,2 0,6
Presidente Prudente 1,4 0,8 0,4
Registro 0,4 0,2 0,2

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep.
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Através da leitura da Tabela 2 é possível identificar que a RMSP ainda hoje responde 

pela maior participação do setor industrial em relação às demais regiões do estado. Do total 

das  unidades  instaladas  no  estado  de  São  Paulo,  56,9%  se  concentram  na  Região 

Metropolitana. Se considerado o município de São Paulo de forma isolada, tem-se que este 

superava  os  demais  municípios  no  que  diz  respeito  aos  três  indicadores39.  Mesmo  a 

interiorização das indústrias não ultrapassou um raio aproximado de 150 km a partir do centro 

da RMSP. A proximidade ao mercado da RMSP bem como a “densidade da malha urbana, da 

infra-estrutura viária dessas regiões e a intensidade dos fluxos associada à redução dos custos 

de transporte propiciada pela localização em áreas próximas a RMSP, acabaram criando uma 

extensa região econômica ou uma grande metrópole expandida” (TACHNER; BÓGUS, 2001, 

p.32).  Grande  parte  das  indústrias  que  migraram  da  RMSP  continuam  mantendo  estreita 

relação com esta, pois muitas delas possuem seus centros de gestão e planejamento na região.

Conforme documento produzido pela Assembléia Legislativa do estado de São Paulo 

(1999a), a espacialização das indústrias pelo interior abrangeu fundamentalmente as regiões 

administrativas de Campinas, São José dos Campos, Santo e Sorocaba. Juntas essas regiões, 

respondiam por 25,1% das unidades industriais, 28,4% do pessoal ocupado e 29,9% do valor 

adicionado da indústria do estado, o que ainda as deixa bem abaixo do conjunto da RMSP e do 

município de São Paulo. 

Uma  caracterização  mais  detalhada  dessas  indústrias  permite  perceber  que  “é 

marcante  a  presença,  nesta  região,  daquelas  divisões  que  formam  a  matriz  dinâmica  da 

indústria  de  transformação  nacional:  os  complexos  metal-mecânico,  eletroeletrônico  e  de 

comunicações e petroquímico (borracha e material  plástico)” (Fundação Seade, 1999a). No 

município de São Paulo se concentram as indústrias editoração e de vestimento. Já na região 

do ABC se destaca a indústria automobilística e em São José dos Campos a indústria química, 

eletrônica  e  de minerais  não-metálicos.  Na região de Campinas  predominam as atividades 

mecânica,  química,  têxtil  e  alimentícia  como  em  Sorocaba  sobressaem  as  indústrias 

alimentícia, de minerais não-metálicos e mecânica. Na região de Santo predominam a química 

e metalúrgica. No interior do Estado, a agroindústria constitui o principal ramo industrial. 

39 Dados mais recentes da FIESP para o ano de 2000 afirmam que existiriam no estado de São Paulo um total de 
49.017 indústrias, sendo que 27.868, isto é, 56,8% na Região Metropolitana de São Paulo. 
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Por fim, números da Fundação Seade apontam que no período de 1995-1998 foram 

investidos no estado de São Paulo cerca de US$ 70 bilhões distribuídos em todos os setores da 

atividade produtiva. No que concerne aos recursos da atividade industrial, no período de 1995-

1998 foram investidos US$ 34 bilhões (49% do total) e, em 1999, US$ 5,6 bilhões (40% do 

total).  Ainda  de  acordo  com  essa  pesquisa,  foi  a  RMSP  que  mais  obteve  investimentos 

industriais: US$ 8,9 bilhões (26,3% do total do período) e US$ 2,5 bilhões (44,3% do total do 

ano) respectivamente em 1995-1998 e 1999. 

Outro aspecto refere-se ao crescimento do setor terciário, especialmente os serviços, 

na economia dessa região. Para Araújo, a alteração do perfil econômico da região se baseia na 

perda de importância relativa da indústria e na emergência de um setor terciário avançado e 

mais dinâmico. Segundo a autora, a RMSP estaria se 

inserindo  de  forma  privilegiada  na  cadeia  de  fluxos  internacionais, 

financeiros, produtivos e culturais. Topo da rede urbana brasileira, detentora 

de uma grande, concentrada, complexa e diversificada estrutura produtiva, a 

região  passa  por  processos  de  terceirização  de  sua  economia,  com 

expressivo  crescimento  do  setor  de  serviços  especializados  de  apoio  a 

produção40 (ARAÚJO, 2001, p. 20).

Tabela 3 – Evolução do número de estabelecimentos, segundo setores, na RMSP

40 Embora seja inegável o aumento da participação do setor terciário na economia da região, é preciso destacar 
que essa região sempre teve, ao longo de sua história, um expressivo setor terciário, em função de ser, desde pelo 
menos  a  década  de  50,  a  principal  área  de  crescimento  econômico  do  país.  Dessa  forma,  a  reestruturação 
produtiva  não  inauguraria  um  movimento  novo,  ao  impulsionar  o  crescimento  do  terciário,  já  que  ele  se 
expressara  há mais de 30 anos. (Ferreira, 2003b).
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ANOS SETORES
Indústria Comércio Serviços

1996 49.857 94.355 107.445
1997 50.089 98.506 114.538
1998 48.707 99.088 116.926
1999 47.987 101.051 119.753
2000 47.886 105.296 123.162
2001 48.058 109.476 125.319

Fonte: Site do Ministério do Trabalho

A tabela  3  parece  confirmar  essa  tendência  quando  deixa  claro  o  crescimento  do 

número de estabelecimentos do setor terciário (e em particular o de serviços). Em 1996, só os 

estabelecimentos de serviços correspondiam a 107.445 passando para 125.445 em cinco anos. 

Por  outro  lado,  reduziu-se  o  número  de  estabelecimentos  industriais.  Após  1997,  quando 

houve um relativo aumento, os anos seguintes foram de queda constante, atingindo, em 2001 

um total de 48.058. A tabela 4 mostra que esse movimento também foi acompanhado pelo 

aumento da população ocupada no setor de serviços e a redução no setor industrial41.

Tabela 4 – Evolução dos empregos ocupados por setores de atividade – RMSP

ANOS SETORES
Indústria Comércio Serviços

1996 1.382,982 631.792 2.506,247
1997 1.307.999 634.940 2.543,333
1998 1.178,067 633.300 2.580,737
1999 1.139,645 641.366 2.631,482
2000 1.173,609 700.072 2.744,178
2001 1.153,174 731.782 2.769,547

Fonte: Ministério do Trabalho

Segundo  dados  retirados  da  página  do  Ministério  do  Trabalho,  em  1999  foram 

admitidos 440.686 trabalhadores na indústria como 479.368 foram demitidos. Houve, dessa 

forma, um saldo negativo de 38.682. Em 2002 esse número passou, respectivamente,  para 

41 Destaca-se, contudo, que parte dos “estabelecimentos” e da “população” é resultado da terceirização.
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400.222 e 407.134, com saldo negativo de 6.912 pessoas. Por outro lado, as ocupações no 

setor de serviços que respondiam por 48,5% da estrutura ocupacional metropolitana em 1988, 

passaram para 60,2% em 1998. Sendo que em 1999 foram admitidos 632.044 trabalhadores no 

setor de serviços como 644.501 foram demitidos. Houve, dessa forma, um saldo negativo de 

12.457. Em 2002 esse número passou, respectivamente, para 691.814 e 647.174, com saldo de 

44.640 pessoas. 

Essa  tendência  aponta  não  apenas,  nem  principalmente,  para  uma  redução  da 

importância do setor industrial, mas para o aumento do desemprego em toda a região. A partir 

dos números apresentados, é possível afirmar que a maior perda de emprego nas indústrias não 

se explica unicamente pela diminuição dessa atividade na região metropolitana. A principal 

justificativa  para  essa  perda  está  no  fato  de  que  os  trabalhadores  não  mudaram de  setor 

produtivo, mas sim foram terceirizados ou se tornaram trabalhadores informais, resultado da 

precarização  do  trabalho  industrial  e  dos  serviços.  A  tabela  5  ajuda  a  compreender  esse 

movimento. 

Tabela 5 – Distribuição dos assalariados do setor privado, segundo condição e setor de 
atividade. RMSP (%)

Setor de 1985 1990 1995 2000 2001 2002
Com carteira 100 100 100 100 100 100
Indústria 52,1 48,7 41,6 32,9 32,3 32,4
Comércio 11,9 13,9 15,1 15,1 15,9 16,0
Serviços 31,7 32,9 39,9 48,6 48,3 48,2
Outros 4,3 4,5 3,4 3,5 3,4 3,4

Sem carteira 100 100 100 100 100 100
Indústria 30,1 25,7 25,2 22,9 23,0 23,0
Comércio 21,1 22,1 22,5 20,0 19,4 19,4
Serviços 40,0 44,5 47,1 51,6 52,4 52,2
Outros 8,8 7,8 5,1 5,5 5,1 5,4

Autônomo 100 100 100 100 100 100
Indústria 13,1 13,1 11,2 11,7 11,7 12,5
Comércio 27,8 29,3 27,7 22,7 23,4 23,5
Serviços 54,1 51,9 56,7 63,1 61,0 59,7
Outros 5,1 5,7 4,4 2,5 3,8 4,3

Fonte: PED – Seade

A tabela apresenta as mudanças na composição dos setores. No setor industrial, desde 

1985 ocorreu uma progressiva redução do percentual de trabalhadores que possuem carteira 
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assinada. Em 1985, a indústria respondia por 52,1% dos trabalhadores com carteira assinada; 

em 2002,  esse percentual  havia  caído  para 32,4%. No mesmo período a  participação  dos 

empregados no setor de serviços no total de trabalhadores com carteira cresceu de 31,7% para 

48,2%. Estas mudanças ocorrem num contexto em que o emprego industrial como um todo – 

com e sem carteira – cai e o emprego no setor terciário cresce. Em relação aos empregados 

sem carteira observa-se uma queda na participação da indústria, passando de 30,1% em 1985 

para 23% em 2002. Já o setor de serviços, em 1985, possuía 40% de seus trabalhadores sem 

carteira. Em 2002 esse percentual cresceu para 52,2%. 

A redução do percentual de trabalhadores com carteira, empregados nas atividades 

industriais,  pode  ser  compreendida  se  for  considerado  que  um  dos  alicerces  da  nova 

estruturação  produtiva  é  justamente  a  flexibilização  do  trabalho.  Como  mostrou  Antunes 

(1999), a simples ameaça de deslocamento espacial da planta é suficiente para exercer pressão 

sobre os trabalhadores  e  sobre suas formas de organização  e  representação,  resultando na 

aceitação de piores condições de trabalho e salários, diminuindo a capacidade de resistência 

dos trabalhadores assalariados. Pesquisa do Dieese afirma que a estratégia mais adotada no 

processo de  reestruturação,  atingindo  64,2% das  empresas,  e  representando  90% do valor 

adicionado na indústria  paulista,  foi a introdução de mudanças  nas relações  contratuais  de 

trabalho. Dentre as principais mudanças está  à terceirização de grande parte dos trabalhadores 

e a conseqüente “flexibilização” das relações de trabalho.

Estes  dados  sugerem  que  foram  a  reestruturação  das  relações  de  trabalho  e  a 

modernização das indústrias que promoveram o aumento do desemprego nesse setor – e não a 

redução de sua importância e abrangência na RMSP. Marques e Torres afirmam que 

o  crescimento  da  produção  industrial  está  se  tornando  mais  e  mais 

independente do crescimento do emprego industrial. Como no período de 

1985-97 o PIB industrial brasileiro cresceu cerca de 30%, segundo o IBGE, 

o número de pessoas empregadas na indústria na RMSP caiu algo em torno 

de  15%.  Mais  recentemente,  mesmo  em  períodos  de  crescimento  da 
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produção  industrial,  como  em  1993-1996,  o  número  de  empregados  na 

indústria começou a cair. (MARQUES;  TORRES, 2000, p.157)

Documento produzido pela Assembléia Legislativa do estado de São Paulo afirma que 

em todo  o  estado  de  São  Paulo,  houve  redução  de  446  mil  postos  de  trabalho  no  setor 

industrial  entre 1994 e 1998. Só na RMSP, no mesmo período, foram eliminados 317 mil 

empregos  assalariados.  Além  disso,  como  visto,  houve  retração  do  emprego  formal  e, 

principalmente, do emprego masculino, que perdeu na RMSP 171 mil postos. Nesta mesma 

região, em 2002 ocorreu uma queda de 4,2% no número de pessoas ocupadas na indústria de 

transformação quando comparada ao ano anterior. Já no setor de construção civil a redução foi 

de 11,8%. 

Tomando com indicador a renda média familiar, de acordo com o Dieese, em 1998, mais 

ou menos 1,7 milhões de pessoas (ou 10% da população da RMSP) possuíam rendimento 

inferior a 2 salários mínimos – correspondia a uma renda inferior a R$ 2,5 per capita por dia, 

para uma família de 4 pessoas. A tabela 6 revela a evolução da renda familiar no período de 

1995 a 2002.

Tabela  6 - Evolução da renda familiar total e per capita (R$)

Rendimento 
real familiar

ANOS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 2.068 2.042 2.023 1.900 1.786 1.710 1.554 1.433
Per capita 697 698 697 672 636 610 564 520

Fonte: SEADE-DIEESE - PED

Nota-se redução de 30% (ou R$ 635) no valor real da renda total das famílias da 

Região Metropolitana de São Paulo no período 1995-2002. Houve também uma queda na 

renda média per capita que passou de R$ 697 para R$ 520, indicando uma redução de cerca de 

25% em seu valor real. 
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Brandão e Januzzi (1999) mostram que houve queda de 42% da renda per capita dos 

5% mais pobres no período de 1990 a 1994. No mesmo período, os 5% mais ricos viram sua 

renda  per capita aumentar 1%. É possível perceber que ainda permanece o movimento de 

queda na renda dos mais pobres e o aumento da renda dos mais ricos (ainda que pequeno)42. 

Esse  movimento  pode  ser  compreendido  a  partir  da  análise  da  Tabela  7,  referente  à 

apropriação da massa de renda familiar.

Tabela 7 – Apropriação da massa de renda familiar – RMSP

Percentil de famílias
1998 2000

10% de famílias mais ricas 36,0 38,4
25% de famílias mais ricas 60,8 61,3
50% de famílias mais pobres 18,0 18,1
25% de famílias mais pobres 5,2 5,4
10% de famílias mais pobres 1,0 1,0

       Fonte: Jannuzzi e Ferreira, 1999.

Pela  tabela  conclui-se que houve um aumento de cerca de 2% na apropriação da 

massa de renda familiar das 10% famílias mais ricas. Em 1998, elas respondiam por 36% da 

massa de renda, passando para 38,4% em 2000. As 10% famílias mais pobres atendiam por 

apenas 1% da massa de renda total no período. Não houve nenhum acréscimo no período de 

dois anos. Mesmo quando se toma a faixa das 50% famílias mais pobres tem-se que recebiam 

menos de 20% da massa de renda familiar na RMSP no período, isto é, menos da metade da 

renda dos 10% famílias mais ricas em 2000.

Os indicadores referentes à renda familiar denunciam não apenas o empobrecimento 

crescente  da  população  moradora  da  região  metropolitana  como  também  o  aumento  da 

distância  entre  os  mais  ricos  e  os  mais  pobres.  A  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de 

Domicílios  (PNAD)  realizada  pelo  IBGE parece  comprovar  essa  afirmativa.  Ao  medir  o 

número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres, a PNAD 

42 Mesmo reconhecendo os limites quanto ao uso dos indicadores  de mensuração de pobreza o mesmo será 
adotado neste trabalho com o objetivo de ilustrar a situação de precarização dos trabalhadores. Sobre os limites 
desse tipo de indicador ver Mendonça (2000).
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obteve os seguintes resultados: em 1997 era de 19,15%. Já em 1998 passou para 20,49%. No 

ano seguinte era de 20,23% (houve uma leve redução). Em 2001 o percentual foi de 22,86%. 

Ocorreu, um aumento da distância entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. 

Segundo a Fundação Seade, no ano de 1998, o rendimento máximo obtido pelos 10% 

mais pobres era de R$ 172 e dos 50% mais pobres era de R$ 529. Já o rendimento mínimo dos 

10% mais ricos era de R$ 2.116. Esse dado pode sugerir que a diminuição da renda média 

familiar é ainda maior naquelas famílias que já dispunham de menores patamares de renda 

média. Ou seja, os pobres tiveram sua condição de pobreza agravada. 

 A Pesquisa de Condição de Vida (PCV) considera como pobres as famílias  com 

renda  per  capita  abaixo  de R$ 138,60 e  muito  pobres  as  que  percebem renda  per  capita 

inferior a R$ 49,8743. Brandão e Jannuzzi, utilizando-se da PCV, apontam que

o conjunto que não dispunha de renda suficiente para suprir suas despesas 

com bens e serviços, passou de 39% para 47,3% do total das famílias da 

região.  O  que  corresponderia  a  cerca  de  550  mil  novas  famílias  ao 

contingente  abaixo  da  linha  de  pobreza.  Os  segmentos  de  família  muito 

pobre, no mesmo período, passou de 6,7% para 12,7%, o que equivale a um 

aumento  de mais  ou menos  297 mil  famílias.  (BRANDÃO; JANNUZZI, 

1999, p.104)

 

A tabela  8  apresenta  a  evolução  do percentual  de  população  pobre na  RMSP.  É 

possível  identificar  um  aumento  contínuo  desse  percentual.  Em  1996,  o  percentual  da 

população em estado de pobreza era de 7,78%, em 1997 atingiu 9,36%, passando para 9,63% 

em 1998 até alcançar 11,44% no ano seguinte. De 1996 para 1999 houve um acréscimo de 

cerca de 47% de população em estado de pobreza. 

43 Em valores de julho de 1994.
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Tabela 8 - Percentagem da população em estado de pobreza (renda inferior 1/2 SM)  segundo 

localização

Região, UF e 
Reg.Metrop.

1996 1997 1998 1999

Brasil 27,21 28,40 27,73 28,36
Região Sudeste 15,25 16,00 16,25 16,78
São Paulo 9,10 9,89 10,13 11,68
RMSP 7,78 9,36 9,63 11,44
Fonte: PNAD – IBGE

Tendo em vista que o trabalho representa  cerca de 80% na geração da renda das 

famílias,  é  possível  compreender  as  razões  que  levaram  ao  aumento  da  pobreza  e  da 

concentração de renda. Conforme dados retirados da página do Dieese, em 1985 a taxa de 

desemprego na RMSP era de 13,5%, passando para 12,1% em 1990 até atingir 19% em 1998. 

Em menos de cinco anos o desemprego aumentou cerca de 7%. Ainda segundo esse órgão, em 

2003, 20,4% da População Economicamente Ativa (PEA) estava desempregada. 

A partir  da leitura  da tabela  9  constata-se  que  o rendimento  médio  real  altera-se 

conforme  a  posição  na  ocupação.  Aqueles  trabalhadores  que  possuem  carteira  assinada 

possuem rendimento médio mais elevado quando comparados aos que não possuem carteira, 

autônomos e domésticos. Contudo, há uma queda significativa do rendimento para todas as 

posições  de  ocupação,  sendo  os  assalariados  com  carteira  aqueles  que  possuem  maior 

rendimento médio.
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Tabela 9 – Rendimento Médio Real dos Ocupados no Trabalho Principal, segundo Posição na 
Ocupação -  RMSP (Valores em reais de novembro de 2002).

Posição na 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ocupados 1.241 1.237 1.240 1.200 1.132 1.063 969 889
Assalariados 1.185 1.203 1.226 1.210 1.159 1.082 1.004 929
com carteira 1.223 1.248 1.279 1.242 1.198 1.124 1.052 961
sem carteira 671 717 735 754 743 724 655 616
Autônomos 1.116 1.079 1.013 954 848 818 741 663
para o Público 1.004 951 897 839 763 717 676 593
para Empresa 1.305 1.285 1.208 1.139 977 972 834 763
Doméstico 375 423 433 436 415 386 368 344
Mensalista 344 402 430 437 424 394 379 364
Diarista 458 484 440 433 381 348 327 273
Fonte: PED. SEADE-DIEESE – www.seade.gov.br

Tabela 10 - Rendimento Médio Real dos Ocupados no Trabalho Principal, segundo Setor de 
Atividade Econômica – RMSP  (Valores em reais de novembro de 2002).

Setor de Atividade 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ocupados 1.241 1.237 1.240 1.200 1.132 1.063 969 889
Indústria 1.339 1.374 1.401 1.346 1.240 1.189 1.067 992
Construção Civil 1.234 1.174 1.223 1.211 1.140 1.021 926 887
Comércio 1.172 1.103 1.092 984 921 835 783 710
Serviços 1.364 1.370 1.367 1.346 1.287 1.207 1.097 1.006
Serviços Domésticos 375 423 433 436 415 386 368 344

Fonte: SEP. Convênio SEADE - DIEESE. Pesquisa de Emprego e Desemprego - www.seade.gov.br

Embora o rendimento médio real dos ocupados seja maior no setor de serviços, a 

Tabela 10 mostra uma queda em todos os setores de atividade econômica. Tanto na indústria 

quanto nos serviços houve uma perda de cerca de 26%. Esses dados indicam, pois, que além 

do aumento do  desemprego ocorreu redução da renda de 28,3% em oito anos. 

Indicadores  como  faixa  etária,  sexo,  nível  de  escolaridade  e  experiência  anterior 

permitem desenhar um perfil dos desempregados na RMSP.
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Estudo da Fundação Seade (2000) aponta que, em 1985, a taxa de desemprego na 

Região Metropolitana de São Paulo era de 15,5% para as mulheres e 10,1% para os homens. 

Em 2000  esse  índice  aumentou  para  20,9% e  15,0% respectivamente.  Ou  seja,  de  cinco 

mulheres que integravam a PEA, em 2000, uma estava desempregada. Para o mesmo período, 

o indicador que mede a entrada e saída das mulheres no mercado de trabalho,   cresceu de 

44,7% para 52,7%. A taxa de desemprego feminino, entre 1985 e 2000, aumentou 34,8% e a 

de participação ampliou 17,9%. A alteração desse indicador denuncia um descompasso entre 

oferta de postos de trabalho e a quantidade de mulheres que passaram a pressionar o mercado. 

Tabela 11 – Distribuição dos desempregados e rendimento médio real dos ocupados 
segundo sexo – RMSP

ANOS Distribuição dos desempregados (%) Rendimento médio real (R$)
Homens Mulheres Homens Mulheres

1995 51,8 48,2 1.512 869
1996 51,6 48,4 1.501 882
1997 50,8 49,2 1.489 905
1998 50,1 49,9 1.424 897
1999 50,4 49,6 1.339 866
2000 47,5 52,5 1.274 788
2001 46,7 53,3 1.155 739

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) – Fundação Seade e Dieese

Pela Tabela 11 verifica-se que de 1995 a 2001 houve redução constante do percentual 

de desempregados do sexo masculino. Se em 1995 o percentual de homens desempregados era 

de 51,8 esse número caiu para 46,7% em 2001. Já o percentual de mulheres desempregadas 

cresceu no mesmo período. Passou de 48,2% em 1995 para 53,3% em 2001. Em 2001, o 

percentual de mulheres desempregadas era 6,6% maior do que de homens. Esse dado pode 

indicar que a “tendência de as mulheres apresentarem taxas mais elevadas que as dos homens 

seria  um reflexo de  sua  maior  dificuldade  de  obter  inserção  ocupacional”.  Além disso,  o 

“crescimento da participação feminina no contingente em desemprego reflete, além do baixo 

ritmo de geração de postos de trabalho, a intensificação de sua entrada no mercado trabalho, 
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movimento registrado durante toda a década de 90” (Fundação Seade, 2001). Por outro lado, 

dentre os trabalhadores empregados é o homem que possui maior rendimento médio real: em 

2001 esse rendimento era de R$ 1.155, como as mulheres recebiam, em média, R$ 739 – R$ 

376 menos que os homens. 

Tabela 12 – Distribuição dos desempregados segundo faixa etária – RMSP  (%)

ANOS
Faixa etária 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
10 a 14 anos 7,1 6,1 4,9 3,9 3,2 3,0 3,3
15 a 17 anos 16,1 15,9 15,6 14,8 13,7 13,4 13,5
18 a 24 anos 30,4 29,3 29,8 30,8 31,1 32,1 31,7
25 a 39 anos 31,2 32,2 32,4 32,5 32,1 31,6 31,0
40 anos e 15,1 16,4 17,3 18,0 19,9 19,8 20,4
Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) – Fundação Seade e Dieese

No que toca às faixas etárias (Tabela 12), tem-se que a maior taxa de desemprego se 

situa entre  18 a  39 anos.  Todavia,  de 1998 a  2000 houve um movimento  de redução no 

percentual de desempregados na faixa de 25 a 39 anos. Já na faixa de 18 a 24 anos, no mesmo 

período, ocorreu um aumento gradual. Embora tenha tido leve redução de 2000 para 2001, são 

os jovens os que mais sofrem com a diminuição dos postos de trabalho. Também expandiu  a 

proporção de pessoas com 40 anos e mais no conjunto de desempregados, como o segmento 

composto por crianças e adolescentes (entre 10 e 17 anos) perdeu participação44.

44 A queda na faixa de 10 a 17 anos pode indicar  a  saída dessa faixa do mercado de trabalho e sua maior 
permanência na escola.
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Tabela 13 – Distribuição dos desempregados e rendimento médio real dos ocupados 
segundo nível de instrução

ANOS Distribuição dos desempregados (%) Rendimento médio real dos ocupados 
(R$)

Fundamental 
incompleto

Fundamental 
completo e 
médio 
incompleto

Médio 
completo e 
superior 
incompleto

Superior 
completo

Fundam. 
incomp.

Fundam. 
completo e 
médio 
incomp.

Médio 
completo e 
superior 
incomp.

Superior 
completo

1995 52,8 23,8 15,2 3,6 735 940 1.553 3.384
1996 52,3 24,9 15,2 3,6 717 938 1.509 3.341
1997 50,9 26,1 15,8 3,7 697 893 1.471 3.390
1998 46,9 27,4 18,8 3,3 669 848 1.362 3.389
1999 43,1 28,4 20,8 3,7 630 772 1.243 3.207
2000 41,3 28,8 22,6 3,8 589 734 1.128 3.106
2001 39,6 29,1 24,5 3,4 566 685 1.018 2.845

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) – Fundação Seade * excluindo os analfabetos

A Tabela 13 registra que a taxa de desemprego é maior entre aqueles que possuem o 

ensino fundamental incompleto (embora esteja ocorrendo uma redução de 1995 para 2000). É 

interessante  notar  o  crescimento  do  percentual  de  desempregados  nas  duas  faixas 

intermediárias.  Em 1995,  23,8% dos  desempregados  possuíam o  Ensino  Fundamental  e  o 

Médio incompleto. Em 2001 esse número passou para 29,1%. Dos desempregados, 15,2% não 

possuíam o ensino superior completo no ano de 1995. Em 2001, esse percentual pulou para 

24,5%. Há tendência a um aumento do percentual de trabalhadores desempregados com mais 

anos de estudo.

Além disso, a queda do rendimento médio real entre os ocupados se deu em todas as 

faixas de escolaridade. Na primeira faixa, a redução foi de 25%, seguido de 27% para  a faixa 

dos  que  possuem o ensino Fundamental  completo  e  médio  incompleto.  Para aqueles  com 

superior incompleto a queda foi de 34,4%. Já aqueles que possuem o ensino superior completo 

viram sua renda cair em 16%.

Por fim, a  Tabela 14 mostra que a maior concentração de desempregados está entre 

os  que já  possuíam experiência  anterior  de trabalho.  Esse fenômeno pode indicar  a  perda 
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sistemática de postos de trabalho.  Vale ressaltar  ainda que houve uma expansão do tempo 

médio durante o qual as pessoas permanecem desempregadas:  segundo o Dieese,  o tempo 

médio de desemprego ultrapassa a duração do seguro-desemprego, isto é, 6 meses.

Tabela 14 – Distribuição dos desempregados segundo experiência anterior – RMSP (%)

Experiência anterior ANOS
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Com experiência 85,2 87,6 87,4 87,2 86,7 85,6 86,1
Sem experiência 14,8 12,4 12,6 12,8 13,3 14,4 13,9

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) – Fundação Seade

Os indicadores e dados tratados nesse item sinalizam para as mudanças ocorridas na 

metrópole de São Paulo nas últimas décadas.  Até a década de 70 a metrópole paulista  se 

caracterizava  por  ser  um  grande  pólo  industrial,  habitada  por  uma  numerosa  classe 

trabalhadora  fabril.  Esse  quadro  se  modificou  a  partir  do  final  da  década  de  70,  se 

intensificando nos anos 80 e principalmente 90. Na década de 80, a forte crise vivida pelo país 

contribuiu para o aumento do desemprego na região. Nos anos 90 o mercado de trabalho da 

região  metropolitana  vivenciou  os  processos  engendrados  pela  reestruturação  produtiva.  O 

resultado foi o aumento do desemprego industrial  e o crescimento do setor de serviços. A 

conseqüência  desse  quadro  foi  o  aumento  na  precariedade  das  condições  de  vida  dos 

trabalhadores urbanos da região.

3.2) Indicadores urbanos da Região Metropolitana de São Paulo 

Os indicadores e dados tratados nesse capitulo vêm corroborar a afirmativa de que 

nos  anos  80  e,  principalmente  90,  sob  a  égide  da  “globalização”,  as  desigualdades  se 

aprofundaram ainda mais. A informalidade do trabalho e o crescimento do desemprego – com 

perda significativa do emprego industrial – promoveram efeitos negativos sobre as condições 
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de vida dos indivíduos e famílias moradoras da metrópole paulistana. Esses efeitos vão desde 

a redução do nível de renda familiar e per capita, até o aumento da população em estado de 

pobreza (e abaixo da linha de pobreza). Os impactos desse processo também se refletem na 

cidade. Cada vez com menos alternativas as pessoas vão se instalando e se apropriando da 

cidade como podem. 

O problema da moradia é um dos indicadores da piora das condições de vida urbana 

em São Paulo. Embora não seja recente (como visto no segundo capítulo deste trabalho, ela se 

configura como objeto de reivindicação dos moradores da metrópole há muito tempo), o que 

tem se observado é, o recrudescimento desse problema a partir da década de 90.

Tabela 15 - Condições de ocupação

DOMICÍLIOS GRANDE SÃO PAULO (%)
1980 1991 2000

PRÓPRIO 57,1 67,35 69,51
Quitado 46,8 - 61,51
Não quitado 10,3 - 8,44
ALUGADO 34,6 23,94 19,59
CEDIDO 7,0 8,13 7,87
Por empregador 1,7 1,72 1,44
Por particular 5,3 6,41 6,44
IGNORADO 1,3 0,59 2,58

Fonte: Censos de 1980, 1991, 2000.

Pela  leitura  da  Tabela  15 é  possível  identificar  um crescimento  do percentual  de 

domicílios próprios, que passou de 57,1% em 1980 para 69,51% em 2000. No mesmo período 

ocorreu uma queda dos domicílios alugados de 34,6% para 19,59%. No entanto, vale fazer a 

ressalva de que o aumento de habitantes com casa própria não indica necessariamente uma 

melhoria na qualidade da habitação.

Como sublinhado no capítulo 2, o crescimento do número de casas próprias no Brasil 

é  um fenômeno  que  vem desde  a  década  de  70,  quando se  iniciou  intensa  campanha  de 

popularização da casa própria. Nesse momento, foram inúmeras as aquisições ocorridas nas 
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periferias da metrópole,  utilizando-se para isso de créditos públicos. Acrescente-se que são 

computadas também como próprias as casas adquiridas a partir de ocupações irregulares e/ou 

clandestinas. 

Autores  como  Bonduki  e  Maricato  mostram  como  na  periferia  e  nas  favelas  a 

propriedade  da  casa  é  dominante.  Nesses  locais,  predomina  a  autoconstrução  em terrenos 

ocupados. Conforme a PCV, em 1994, 6,5% das moradias estavam em ocupações; em 1998 

esse índice saltou para 9,1%. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, entre 1994 e 1998, 29% 

das moradias próprias da RMSP foram auto-construídas.

Quanto  aos  domicílios  alugados,  a  Pesquisa  de  Orçamentos  Familiares  (POF), 

realizada  pelo  IBGE,  informa  que,  em  1987,  16,57%  da  renda  do  trabalhador  estava 

comprometida  com  gastos  referentes  à  habitação.  Em  1996,  esse  percentual  passou  para 

20,74%. Desses percentuais, respectivamente, 3,13% e 5,56% eram destinados a aluguel. Para 

a faixa que recebia de 2 até 3 salários mínimos, o percentual gasto com aluguel em 1987 e 

1996  variou,  respectivamente,  de  5,6  para  7,545.  Esses  dados  parecem  indicar  um 

comprometimento maior da renda dos trabalhadores com pagamento de aluguel. De acordo 

com Amaral (2002), o ônus com o aluguel representa 25,1% do total do déficit habitacional 

em 2000. 

Tomando  como  referência  os  critérios  da  Companhia  de  Desenvolvimento 

Habitacional  e  Urbano do  estado de  São Paulo  (CDHU),  o  déficit  habitacional  da  região 

metropolitana no ano de 1998 seria em torno de 3,6%. Ainda de acordo com esse órgão, 

73,1% dos domicílios  que compõem o déficit  habitacional  da RMSP foram apropriados  a 

partir de ocupações. São ainda considerados inadequados cerca de 45,2% dos domicílios da 

região. Dos domicílios inadequados, 16,9% são resultado de ocupações46.

Considerando que a taxa de crescimento domiciliar das unidades faveladas entre 1980 

e 1991 atingiu 7,96% anuais, não é surpreendente o alto percentual de moradias inadequadas e 
45 O salário mínimo em 1996 era de R$ 112,00
46 Para a CDHU, o déficit registra as ocorrências que exigem a construção de unidades. Inadequação refere-se às 
moradias que precisam de algum tipo de reforma. São consideradas moradias inadequadas: “casas de alvenaria 
em favelas, cortiços, domicílios em que há comprometimento excessivo da renda familiar com aluguel, aqueles 
em que o espaço interno é insuficiente ou estão congestionados e os que apresentam carências de infra-estrutura 
urbana”.
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do déficit  provenientes  a  partir  de ocupações.  Conforme  a PCV, ocorreu um aumento  do 

percentual  de  barracos  isolados  e  favelas.  Na  região  metropolitana  como  um  todo,  esse 

percentual  passou de 6,2% em 1994 para 9,1% em 1998.  Excluindo o município de São 

Paulo,  em 1994 esse tipo de habitação  correspondia a  7,3%; em 1998 esse percentual  se 

elevou para 9,5%. O percentual de cortiços passou de 4,7% para 5% no mesmo período. Nos 

demais municípios da RMSP (excluindo São Paulo) esse percentual pulou de 4,1% em 1994 

para 5,0% em 1998. 

Dentre os 15 municípios brasileiros com maior número de favelas, cinco estão no 

estado  de  São  Paulo:  São  Paulo,  Guarulhos,  Osasco,  Diadema  e  Campinas.  Excetuando 

Campinas, todos os outros quatro municípios compõem a Região Metropolitana de São Paulo. 

É nesta região que se concentra o maior número de favelas do Brasil: 3.900. Em 1980, 3,95% 

da população da capital  residia  em favelas.  Esse percentual  subiu para 7,46% em 1991 e 

8,72% em 2000. Nos municípios do entorno da capital, esses percentuais eram de 3,58% em 

1980 e 8,23% em 1991.

Contudo, é preciso destacar que pelos critérios da CDHU nem todas as habitações em 

favelas  são  englobadas  como  déficit47.  Grande  parte  se  refere  a  moradias  inadequadas. 

Segundo a CDHU, em 1998, o déficit do estado era de 377.300 moradias, sendo que só para a 

RMSP o número de domicílios necessários era de 239.000. Ou seja, a RMSP concentraria 

63,5% do déficit de todo o estado de São Paulo. A coabitação representava em 1998, 84,5% do 

déficit habitacional na RMSP. Em 2000, apesar de queda para 61%, o percentual permanecia 

ainda bastante expressivo.

 Pouco se tem avançado no sentido de suprir esse déficit.  De acordo com Amaral 

(2002), no período de 1991 a 1999 a CDHU entregou 232.456 novas unidades, sendo que 

169.880 no interior do estado e apenas 62.576 na RMSP. Considerando como real o número 

da CDHU para o déficit do estado, tem-se que esta companhia teria suprido 61% do déficit 

habitacional do estado. Contudo, o maior investimento se realizou no interior, região onde o 

47 A definição do déficit habitacional é algo não consensual entre órgãos de pesquisa e planejamento. Se, para o 
CDHU o déficit é de apenas 3,6%, a Fundação Seade o estipula em 5%. De fato, parece bastante reduzido o total 
do  déficit  apresentado  pela  CDHU.  Para  o  CDHU  somente  barraco  isolado  ou  em  favela  precisam  ser 
substituídos. A coabitação familiar, cortiço e as moradias localizadas em áreas de risco, por exemplo, estão fora 
dessa categoria. Englobam as unidades inadequadas.
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déficit é menor. Apenas 26% da demanda da RMSP, onde se concentra o maior déficit, foi 

atendida. Amaral (2002) também destaca que, “as unidades habitacionais na RMSP além de 

insuficientes tem um valor muito alto, cerca de 25 mil reais, proibitivo para a faixa de menor 

renda, que é a mais atingida pelo déficit”. Ainda de acordo com a autora, no ano de 2000, 

71,2% do déficit era composto por famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, como 

apenas 10,4% possuíam rendimento de 5 a 10 salários mínimos.

Outro aspecto que demonstra a condição de vida urbana refere-se ao acesso a infra-

estrutura pública de esgoto. A Tabela 16 apresenta a evolução da população servida por esgoto 

na RMSP.

Tabela 16 – População servida por esgoto – RMSP

ANO POPULAÇÃO SERVIDA POR ESGOTO
Total percentual

1997 15.043.421 90,27
1998 15.977.027 94,31
1999 15.931.816 92,86
2000 14.819.059 87,29
2001 15.216.868 86,99

     Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e Censo Demográfico 2000

Embora 86,99% da população seja servida por rede coletora de esgoto, é possível 

perceber uma ligeira queda no percentual da população servida. Esses números podem estar 

indicando um incremento de ocupações irregulares. É preciso dissecar essa informação, pois 

se é verdade que a maior parte da população e domicílios da RMSP está ligada à rede de 

esgoto  isso não se  dá  de  forma  homogênea  em toda  a  metrópole.  Em 2000,  17,23% dos 

domicílios particulares permanentes não estavam ligados a rede geral de esgoto – nada menos 

que  827.660 domicílios,  com 3.059.604 moradores  (IBGE,  2000).  Além disso,  segundo o 

IBGE o número de domicílios ligados à rede geral de esgoto cai à medida que aumenta o 

número de moradores por domicílio. Essa informação indica que os domicílios que possuem 

mais de 1 família residindo são os menos atendidos por esse serviço. Considerando que, na 

grande maioria esses domicílios abrigam população de baixa renda, é possível sugerir que os 

8
5



pobres são os menos atendidos pela rede de esgotos. Essa relação pode ser percebida quando 

se nota a evolução do atendimento por esgoto de acordo com faixa de renda. 

Tabela 17 – Domicílios por classe de rendimento mensal domiciliar e acesso a rede 
coletora de esgoto - Região Metropolitana de São Paulo – 2000

Classes de rendimento Percentual
Até 1 salário mínimo 2,44
Mais de 1 a 2 salários mínimos 6,63
Mais de 2 a 3 salários mínimos 7,42
Mais de 3 a 5 salários mínimos 15,32
Mais de 5 a 10 salários mínimos 20,18

Fonte: IBGE/PNAD

Por último, vale afirmar que, em 1991, 3,82% dos domicílios da RMSP jogavam seus 

dejetos em valas e 2,18% em córregos. Em 2000 esse percentual passou para 1,6% e 4,02% 

respectivamente. Se, por um lado diminuiu o percentual de domicílios que recorriam às valas 

para  depositar  seus  esgotos,  o  percentual  que  utiliza  rios  e  córregos  da  região  se  elevou, 

chegando a mais de 200.500 domicílios. Este fato pode indicar o aumento da ocupação em 

áreas irregulares de vales e mananciais, o que já constitui um problema ambiental grave para a 

metrópole paulistana.

Esse é o retrato da condição de vida urbana do trabalhador da metrópole paulistana. 

Enfrentando  cada  vez  mais  o  desemprego  e  a  informalidade,  vendo  sua  renda  cair 

progressivamente e aumentar seu estado de pobreza, muitos desses trabalhadores sofrem com 

a degradação de sua moradia e do acesso à infra-estrutura da cidade. 

Outros indicadores poderiam ser usados para mostrar a precarização da vida urbana, 

tais  como acesso a lazer,  rede de saúde etc.  No entanto,  acredita-se que dentre  os muitos 

existentes talvez o aumento do índice de violência urbana – junto ao agravamento da questão 

da moradia, seja o mais sintomático daquilo que se pretende apontar. A razão disso é que, 

assim como o problema da moradia, a violência urbana acompanha a existência da metrópole 

de São Paulo. No entanto, o que se tem observado é que, na última década, os índices de 
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violência se expandiram sobremaneira. Segundo Maricato (2000), no final dos anos 90, a taxa 

nacional de homicídios (número de homicídios para cada 100 mil habitantes) era de 24,1. Em 

1998, para São Paulo, essa taxa era de 59.

Relatório da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (1999c) sobre segurança 

apontava a forte concentração de homicídios dolosos na RMSP. Em 1998, do total de casos 

ocorridos no estado, 40,8% foram praticados na capital, e 28,9%, nos demais municípios da 

RMSP. Incluída a capital, a RMSP respondia, em 1998, por 70% dos homicídios dolosos. O 

que se tem observado é um aumento desse tipo de crime. Desde 1979/1980 é a RMSP a área 

de maior risco de morte por homicídio. Em 1980, a taxa de homicídio era de 15 óbitos por 100 

mil habitantes. No período 1989/1990 passou para 45 e atingiu 57 óbitos por 100 mil nos anos 

de 1997/1998. Em 1983, só no município de São Paulo, a taxa de homicídios foi de 34,2. Em 

1991 esse índice era de 50,7 crimes, passando para 64,2 em 1995 e chegando a 73 ocorrências 

em 1997.     

Ferreira afirma que “a evolução da esperança de vida no período 1940-91 caracteriza-

se  por  ganhos  importantes  de  anos  de  vida  média,  nas  décadas  de  40  e  50,  e  por  uma 

diminuição sistemática desses ganhos ao longo das décadas subseqüentes” (FERREIRA, 1996, 

p. 37). Ainda de acordo com o autor, essa mudança na expectativa de vida está relacionada, 

fundamentalmente, a causas externas. Dentre elas aparecem em primeiro lugar os homicídios. 

A esperança de vida dos homens ao nascer, na capital do Estado de São Paulo, é 2,3 anos 

menor do que em qualquer outra região do Estado, o que significa dizer que a probabilidade de 

ser vítima de um crime de morte na capital é muito maior do que em outras regiões.

Estudo mais recente indica que a proporção de anos perdidos é sempre mais alta do 

que a proporção de mortes violentas. A explicação está no fato de que as mortes violentas 

acontecem, fundamentalmente, entre os jovens. Os anos que eles ainda teriam para viver são 

muito  importantes  quantitativamente.  De  fato,  Ferreira  (1996)  mostra  que  são  os  jovens 

homens adultos os que tiveram maior aumento da mortalidade. Feiguin (1995), a partir do 

estudo de atestados de óbitos registrados como homicídio, apresenta o crescimento do número 

de jovens mortos: em 1988, o número de jovens entre 18 a 25 anos assassinados foi de 1.480; 

em 1991 esse número pulou para 1.915, ou seja, 5,2 jovens mortos por dia. Esta cifra  equivale 
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a 38,4% do total de homicídios cometidos em São Paulo. Mesmo considerando as taxas de 

óbito  da  população  da  RMSP independente  das  razões,  há  na  faixa  de  15 a  24  anos  um 

aumento de óbitos. Em 1995,  os óbitos nessa faixa eram de 7.144 passando para 7.372 em 

200048.

Os indicadores  de violência,  assim como os  demais  indicadores  tratados,  não são 

igualmente distribuídos pela metrópole. O que se observa é que a violência cresce mais na 

periferia do que nos núcleos centrais. Há, em realidade, um aumento das regiões de pobreza 

urbana onde bens e serviços são insuficientes e/ou precários, onde a ocupação é irregular e 

ambientalmente predatória, onde a mobilidade é menor e a probabilidade de mortes violentas é 

maior.  Maricato (2001) afirma que “em termos  gerais,  podemos dizer  que há uma grande 

relação  entre  os bairros  que apresentam menor  renda familiar,  menor  índice  de educação, 

piores condições de saúde e o número de homicídios na cidade de São Paulo”. A violência, 

portanto,  atinge principalmente  a população das periferias  evidenciando um cenário muito 

desigual na metrópole paulistana49.

Embora, em consonância com Marques e Bitar (2001), admite-se que é necessário 

romper com o modelo radial-concêntrico de segregação, é possível identificar o fato de que a 

maior parte dos núcleos de pobreza urbana se concentra nas áreas mais afastadas do centro. 

Principalmente,  quando  consideramos  a  análise  dos  municípios  separadamente.  A  tabela 

abaixo indica a distribuição espacial de alguns indicadores sociais.

Tabela 18 – Indicadores sociais selecionados, segundo faixas de distância em relação ao 
“centro” da RMSP – 2000.

48 Mortalidade proporcional: percentual sobre o total de óbitos. Ministério da Saúde – SIM.
49 É  necessário,  contudo  sublinhar  que  a  violência  se  relaciona  muito  mais  a  padrões  de  desigualdade  e 
desemprego e menos a pobreza.Ou seja, violência e pobreza não são sinônimos. Nem violência e periferia.
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Faixa de 
distância 
do centro 

(Km)

Renda 
do 

Chefe 
(R$)

Chefes 
com 

renda até 
3SM (%)

Chefes 
alfabet. 

(%)

Anos de 
estudo 

do chefe

chefes com 
10 a 29 

anos (%)

Crianças 
de 0 a 4 

anos (%)

Jovens 
de 15 a 
19 anos

0-2 4.760 10 99,5 12,8 8,9 3,9 6,7
2-5 3.469 14 98,9 11,9 10,8 4,5 7,1
5-10 1.730 29,7 96,2 9 12,2 6,6 8,6
10-15 983 43 93,3 7 15 8,3 9,7
15-20 917 44,4 93,1 6,8 15,4 8,6 9,8
20-25 793 47,3 92,2 6,5 17,1 9,5 10,1
25-30 576 55,5 90,6 5,8 19 10,6 10,4
30-35 530 59,2 89,2 5,5 19,8 11 10,5
Fonte: Marques e Bitar (2001)

Pela  tabela  percebe-se que à  medida  que se  afastam do centro  os  indicadores  de 

estudo e renda do chefe tendem a cair. Na primeira faixa a renda é cerca de 88% maior do que 

na última. Já os anos de estudo dos chefes, na última faixa correspondem a menos da metade 

da primeira. Por outro lado, há um incremento nos indicadores referentes a chefes com renda 

até  3  salários  mínimos,  no percentual  de jovens  como chefe  de família  e  na presença  de 

crianças e adolescente. Esses dados parecem corroborar a suposição de que cada vez mais as 

famílias  pobres  são  presididas  por  jovens.  Além disso,  as  áreas  mais  distantes  ao  centro 

possuem grande  proporção  de  crianças  e  adolescentes  (ainda  mais  quando  comparadas  a 

primeira faixa de distância).

Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Estudos da Metrópole, as áreas contínuas 

de  pobreza  na  RMSP  concentram 7,2  milhões  de  pessoas,  o  que  corresponde  a  41% da 

população. Esse eixo ainda abrigaria 57,5% das pessoas que vivem em situação de privação 

social50. A distribuição do indicador de privação permite observar que os níveis mais altos se 

situam nos distritos mais distantes “particularmente ao norte, leste e sul da Região Metropolitana, 

ao passo que os grupos mais ricos estão altamente concentrados na área central de São  Paulo” 

(MARQUES; BITAR, 2001).

50 São considerados como em situação de privação aqueles “setores que apresentam renda média mais baixa e 
índice de escolaridade inferior, maior proporção de famílias muito pobres, maior número médio de habitantes por 
domicílio,  proporção  mais alta de mulheres  com baixa escolaridade chefes  de família  e  proporção  maior de 
adolescentes” (MARQUES; BITAR, 2001).
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No mapa da vulnerabilidade social produzido pelo CEM, a região sudoeste da RMSP 

concentra 69,9% de sua população de 1,1 milhões em áreas de alta privação social. Seguida da 

região leste com 67,6% de sua população de 2,7 milhões. Nessas regiões  a renda do chefe de 

família   é,  respectivamente,  cerca  de  3,6  e  3,3  salários  mínimos.   Na  região  centro-oeste  do 

município  de  São  Paulo  bolsão  mais  rico  da  metrópole,  com a  renda  dos  chefes  de  família 

chegando  a  23,9  salários  mínimos,  apenas  1%  da  população  se  encontra  em  áreas  de  alta 

privação51.    

Ainda  de  acordo  com o  CEM, dos  33  municípios  mais  populosos  da  RMSP,  o  que 

apresenta maior percentual de população em áreas de alta privação social é Francisco Morato 

(88,4%), seguido de Itaquacetuba (73,9%), Itapevi (73,4%), Embu (66,8%) e Itapecerica da Serra 

(66,7%). Francisco Morato se situa a norte, sendo município da fronteira da RMSP e caracterizado 

como  cidade-dormitório.  Aqueles  que  possuem  menor  percentual  são  os  municípios  de  São 

Caetano (0,6%), Santo André (15,5%), Caieieras (18,6%), Ribeirão Pires (22,1%) e São Bernardo 

do Campo (26,5%). Compõem a região com menor privação os municípios do ABCD, área onde 

se concentra o maior percentual de indústrias da região metropolitana. Com exceção de Itapevi 

(noroeste)  e  Caieiras  (norte),  todos  os  demais  municípios  se  localizam  no  lado  sudoeste  da 

metrópole.  Na  análise,  a  partir  da  escala  dos  municípios  e  tendo  como  centro  os  bairros 

considerado o bolsão de riqueza da metrópole,  as  informações levantadas pelo CEM parecem 

indicar que quanto mais afastado do centro maior o índice de privação social.

Contudo;

A distribuição espacial dos grupos sociais apresenta muitas descontinuidades 

e inversões, sugerindo que o modelo radial-concêntrico é uma simplificação 

genérica da forma urbana. Em termos urbanísticos, essas descontinuidades e 

inversões  estão  relacionadas  com  vários  importantes  subcentros 

51 A região sudoeste engloba parte dos municípios de Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Embuguaçu e 
os bairros de Campo Limpo, Jardim São Luis, Capão Redondo e Jardim Ângela de São Paulo. A região leste 
abrange os municípios de Guarulhos, Arujá, Itaquacetuba, Poá, Ferraz de Vasconmcelos, Suzano, Ribeirão Pires, 
Mauá, Mogi das Cruzes e os bairros de Jardim Helena, Itaim Paulista, Vila Curuçá, Lajeado, Guaianazes, José 
Bonifácio, Cidade Tiradentes, Iguatemi, São Rafael em São Paulo. A região centro-oeste corresponde aos bairros 
de Lapa, Alto de Pinheiros, Perdizes, Butantã, Pinheiros, Morumbi, Vila Mariana, Moema, Itaim Bibi, Saúde, 
Campo Belo, Santo Amaro e Vila Andrade em São Paulo.
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preexistentes,  com  novos  centros  ricos  construídos  recentemente  pelos 

capitais de incorporação, e também com as favelas.  (TORRES et. al., s/data)

  De fato, o mesmo estudo, quando analisado a partir da escala do setor censitário 

permite visualizar uma configuração espacial mais complexa, cujo modelo radial-concêntrico 

não daria conta.  Há, em regiões consideradas tradicionalmente como periféricas,  “enclaves 

territoriais” de alta renda, sem que haja a menor relação entre este e a região que o circunda – 

como no caso de algumas áreas dos municípios de Barueri, Parnaíba, Santana do Parnaíba e 

Jandira52. Assim como o processo inverso também se apresenta. A existência de favelas em 

áreas ocupadas por população de alto poder aquisitivo, como, por exemplo, no Morumbi e 

Vila Andrada (MARQUES;  BITAR, 2001).

Acredita-se que as duas escalas de análise não são excludentes,  mas ao contrário, 

complementares.  Ambas  indicam  que  a  precarização  das  condições  de  vida  urbana  da 

metrópole paulistana  se expressa de forma desigual  sobre a  metrópole.  A instabilidade  do 

trabalho, a perda da renda familiar, o aumento do índice de violência urbana – sobretudo entre 

os jovens -, o acirramento do problema habitacional e ambiental e o surgimento de enclaves 

territoriais de alto padrão, são todas peças de um mesmo quebra-cabeça cuja imagem a ser 

construída é a de uma cidade cada vez mais desigual  e de um trabalhador  cada vez mais 

pauperizado.

Pretendeu-se  mostrar  que  as  desigualdades  socioeconômicas  já  existentes  na 

metrópole de São Paulo se acentuaram no período em que avançou a globalização. O que se 

manifesta é a convivência, na mesma cidade, de espaços concentradores de pobreza e privação 

com ilhas de progresso e modernidade e cuja “[...] realidade socioespacial não é conhecida. 

Uma ardilosa construção ideológica define a imagem da cidade virtual que encobre a real”. 

(MARICATO, 2001). 

No capítulo que se segue se procurará responder onde estão os sujeitos sociais  desse 

novo mundo que nos apresentam. E quais os desafios colocados a esses sujeitos diante dele. 

52 Essas regiões correspondem a vários condomínios fechados de grande porte.
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Alguns elementos serão apontados no sentido de uma contribuição à reflexão sobre o tema. 

Serão esses elementos que se trará para o debate no próximo capítulo e para isso a abordagem 

se centrará no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e em suas práticas e dinâmicas. 
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CAPÍTULO IV

O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO

No capítulo anterior  procurou-se mostrar  as mudanças  ocorridas nos últimos anos 

nas condições sociais, econômicas e urbanas da metrópole paulistana. Neste capítulo pretende-

se responder se e de que forma tais mudanças provocaram alterações no fazer dos movimentos 

sociais.  Quais  os  impactos  dessas  transformações  para  o  movimento  urbano  hoje?  Para 

responder  a  tais  perguntas,  buscou  examinar  a  experiência  e  as  concepções  do  próprio 

movimento, em particular do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. 

Inicialmente, caracterizar-se-á o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto a partir de 

seu  histórico  e  cultura  política.  Buscar-se-á  verificar  as  permanências  e  mudanças  nos 

movimentos  sociais  urbanos,  bem  como  identificar  as  diferenças  entre  o  MTST  e  os 

movimentos de moradia dos anos 70 e 80.  Em seguida, tentar-se-á reconhecer a existência dos 

impactos do processo de globalização (e de sua expressão urbana – o planejamento estratégico 

e a cidade-global) sobre o movimento urbano e em particular sobre o MTST. Com tal objetivo, 

o trabalho buscará identificar neste movimento a existência de diferentes práticas sociais que 

visam responder às dinâmicas  globais,  no pressuposto de que esse movimento  também se 

constrói  como sujeito  em um mundo  submetido  aos  processos  e  políticas  que  ordenam a 

chamada globalização. 

4.1) Aspectos constitutivos do MTST 

Não é tarefa fácil contar a história de um movimento social a partir de sua origem 

e dos elementos que compõem a sua cultura política. Ainda mais quando esse movimento é 

recente  e  ainda  se  encontra,  por  assim  dizer,  em  constituição.  Assim,  optou-se  por 
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apresentar  o  Movimento  através  do  discurso  que  faz  de  si  mesmo,  bem  como  do 

reconhecimento de que esse movimento está imerso em aspectos estruturais,  políticos  e 

institucionais,  que  influem  em  suas  práticas  e  dinâmicas53.  O  MTST  é,  dessa  forma, 

portador de elementos constituintes próprios e composto por sujeitos, que na sua prática, 

formulam e reformulam os sentidos e valores  do campo social,  mas  que também estão 

situados nas condições materiais, culturais e políticas próprias ao mundo de hoje.

4.1.1. Origem e histórico do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto

A história do MTST é contada de diferentes formas por seus integrantes. De acordo 

com  seus  membros,  a  origem  do  MTST  estaria  vinculada  tanto  a  uma  estratégia  do 

Movimento  dos  Trabalhadores  Sem  Terra  (MST)  de  São  Paulo,  quanto  a  um  processo 

espontâneo vivido a partir de uma conjuntura percebida após a Marcha Nacional por Reforma 

Agrária,  Emprego  e  Justiça  realizada  em  1997.  A  existência  de  ambas  as  explicações  é 

apontada por F., coordenador do Movimento, quando perguntado sobre a origem do MTST: 

“Foram duas vertentes. Essa questão do Pontal é uma e a outra foi a Grande Marcha Nacional 

que tinha sido feita em 1997. Mas a primeira foi a discussão feita lá no Pontal” (F. depoimento 

a autora, 2003).

O primeiro aspecto da explicação da origem do Movimento se assenta sobre uma 

situação específica vivida pelo MST/SP na região do Pontal do Paranapanema onde ocorria 

um recrudescimento das lutas por terra. Fernandes em relação àquela região afirma:

Em 1990, o MST fez sua primeira ocupação no Pontal do Paranapanema, no 

estado de São Paulo. Com a territorialização da luta pela terra na região, esta 

se tornou uma das principais áreas de conflito por terra do país. Enfrentando 

grileiros e lutando contra o processo de judiciarização da luta pela terra, os 

53 Essa perspectiva incorpora as contribuições de Bourdieu (2001) sobre o tema dos movimentos sociais.
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sem-terra conquistaram dezenas de assentamentos, desentranhando um dos 

maiores grilos de terras devolutas do Estado. (FERNANDES, 200, p.199)

F.,  coordenador  do  MTST,  detalha  a  situação  vivida  no  Pontal  que  explicaria  a 

necessidade de se construir um movimento de caráter urbano: 

Lá no Pontal tinha uma situação muito complexa, porque por ser uma região 

onde a maior parte dos camponeses não se fixaram na região pelo êxodo rural 

do grande centro, ficou todo mundo por ali. E ali de fato, a produção agrícola 

de grandes empreendimentos agrícolas gerava umas sobras e essas sobras o 

povo,  de uma forma ou de outra, o povo acabou tendo acesso e então se 

fixava na região. A maior parte das terras são da União e do estado de São 

Paulo.  Portanto,  são terras  públicas que foram griladas que estão sobre  a 

posse,  a  propriedade  de  fato,  de  uma  pequena  burguesia  agrária  que  se 

organizou na UDR. [...] É uma situação bem militarizada. Durante o ano de 

1996 o MST fez um acordo com o Governo Mario Covas, porque era uma 

região conflitiva. De um lado, muita gente sem terra e que dependia da terra, 

de  outro lado,  uma  burguesia  latifundiária  armada.  [...]  O governo Mario 

Covas  era  um  governo  mais  negociador  e  fez  um  acordo  com  o  MST, 

cedendo 40% das terras no Pontal. [...] É um acordo que se constitui como 

uma faca de dois gumes: ele pode ficar com a propriedade de 40% das terras 

mas  não  pode  avançar  nos  mais  50%  das  terras,  que  eram  as  dos 

latifundiários. (F. depoimento a autor em 2003)

Pelo depoimento de F. o acordo assinado com o então governador Mário Covas, em 

realidade, acabou por criar um impasse no campo de luta do MST. Se, de um lado foi um 

avanço na luta daquele movimento (ganho de 40% das terras da região), por outro limitou as 

possibilidades futuras de ação. A resposta encontrada pelo MST para solucionar tal impasse, 

ainda de acordo com F., foi a criação de uma estratégia que articulasse a luta desenvolvida no 
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campo com a cidade e essa articulação se daria via a constituição de um movimento urbano. 

Nesse sentido, e de acordo com essa interpretação, o MTST teria surgido com o intuito de 

contribuir para o fortalecimento da luta pela reforma agrária e como alternativa a uma situação 

de impasse vivida no Pontal. 

F. prossegue:

Então qual era o jeito do Movimento? Pensar uma saída que não fosse fazer 

luta na região. E ali mesmo foi discutido entre os dirigentes do Sem Terra a 

possibilidade de construção de um movimento urbano que atuasse na cidade, 

mas que partisse de um plano de aumento da correlação de forças entre o 

MST e as cidades de uma maneira geral. (F. depoimento a autora, 2003)

Somada a essa conjuntura específica vivida no Pontal do Paranapanema, e que de 

alguma forma teria  potencializado a  decisão de construir  um movimento urbano, estaria  a 

realização da Marcha Nacional pela Reforma Agrária, ocorrida em 1997 pelo MST. Durante a 

marcha,  vários  sem-terra  saíram  de  seus  acampamentos  e  assentamentos,  em  diferentes 

estados do país, rumo a Brasília. Ao longo do percurso passaram em diversas cidades sendo 

recebidos pelos seus moradores. 

Ao longo do percurso, na passagem por várias cidades, tornou-se possível 

sentir e observar quão volumosa era a pobreza urbana, conhecendo de perto 

os destinos do êxodo rural, que lança os trabalhadores do campo diretamente 

às precárias condições de vida nas favelas e periferias urbanas. (FERREIRA, 

2003, p.5)54

54 Dissertação de mestrado de uma das coordenadoras do MTST.
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Nessa perspectiva, a Marcha teria contribuído para aproximar os militantes do MST à 

realidade urbana, fazendo com que despertasse nesses militantes a percepção da necessidade 

de se trabalhar nas cidades. Em entrevista à revista Crítica Marxista, Alex, dirigente estadual 

do MTST afirma: 

Uma  das  perspectivas  que  o  MST  tinha  antes  da  Marcha  era  a  de  estar 

levando o povo da cidade para o campo, mas, então, no percurso, se começou 

a ver mais claro, se começou a ver melhor a cidade, como funcionava, qual 

era o papel dela dentro do modelo que nós temos [...] a partir da Marcha, se 

viu a necessidade de não só estar levando as famílias para o campo, como 

tentar  criar  dentro  das  próprias  cidades  focos  de  organização.  (CRÍTICA 

MARXISTA, 2002, p.135)

 O surgimento do MTST se explicaria, dessa forma, quase que por uma manifestação 

espontânea  de  alguns  militantes  do  MST que,  a  partir  de  uma  atividade  específica  desse 

movimento, perceberam que a cidade também era um campo de luta. 

Os elementos que compõem a explicação da origem do MTST relacionam os motivos 

e processos que originaram esse movimento ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A 

partir dessas explicações, que se complementam, o MTST seria o resultado de uma estratégia 

política para uma situação específica vivida pelo MST em São Paulo e que foi potencializada a 

partir do resultado da Marcha pela Terra. Contudo, cabem algumas ressalvas.

Relacionar o Movimento a uma estratégia do MST de São Paulo parece indicar uma 

maior preocupação por parte do MST em criar o MTST. Todavia, as razões para a origem do 

MTST ainda se encontram extremamente localizadas em uma região específica do estado de 

São Paulo e conseqüência de uma vontade apenas setorial do MST. Isto é, da resolução do 

movimento em caráter estadual e não nacional onde a questão da criação do MTST é colocada 

como uma saída para o MST frente aos desafios enfrentados no Pontal. 
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Da mesma forma, explicar a criação do MTST a partir de uma certa espontaneidade 

por parte de militantes que, durante a marcha,  perceberam “quão volumosa era a pobreza 

urbana” e se lançaram na empreitada de criar um movimento urbano, localiza a criação do 

MTST não como  o  resultado  de  uma  estratégia  nacional  do  MST.  Ao contrário,  ela  é  o 

desfecho não planejado de uma ação específica do Movimento Sem Terra. 

Não se poderia pretender arbitrar qual a verdadeira origem do MTST; seja como for, 

num caso e noutro é inegável a precedência e relevância do MST. Como afirmou um dos 

coordenadores do MST em entrevista  concedida ao LASTRO/IPPUR-UFRJ em 2000: “Eu 

acho que é impossível até citar o MTST sem antes citar o MST [...]”.

Esta  relação  MST-MTST aparece  sempre  nos  relatos  dos  dirigentes.  A princípio, 

argumenta-se que a percepção, por parte do MST da necessidade de avançar a luta em direção 

ao meio urbano é anterior à própria criação do MTST e parte de uma orientação nacional e não 

apenas da realidade local do estado de São Paulo. O recrudescimento das lutas no campo a 

partir da década de 90 com o governo Collor55, a diminuição das conquistas de terra durante o 

governo Fernando Henrique, a mudança no perfil dos sem-terra em algumas ocupações bem 

como o fato de mais de 80% da população brasileira se concentrar nas cidades levou o MST a 

perceber a importância destas para o avanço de sua luta.

D., na época coordenador estadual do MST afirma: 

[...] em 1993 nós  fizemos  uma  das  maiores  ocupações  do  estado de  São 

Paulo,  que  foi  a  na  região  de  Getulina.  A  gente  começa  a  perceber  que 

começa a mudar o perfil das ocupações de terra no estado de São Paulo, não 

tem mais só camponês [...] então a gente começa a perceber que são famílias 

que queriam lutar mas não queriam sair da cidade. E precisavam também de 

alguma forma de luta para que pudesse sobreviver na cidade; que não iam 

para o campo por ter vivido algum tempo na vida urbana e se readaptar a 

55Fernandes (2001) sublinha que este período foi marcado como um dos mais difíceis para o MST, quando teve 
início uma escalada de repressão ao Movimento.
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rural de novo é difícil. Então a gente começa a ter a idéia de liberar militantes 

do MST para trabalhar a questão urbana. (LASTRO/IPPUR; 2000)56

Dois anos após essa experiência, em 1995 ocorreu o III Congresso Nacional do MST, 

cujo lema foi: Reforma Agrária, uma luta de todos. Ademar Bogo, coordenador nacional do 

MST assim sintetiza a orientação tomada a partir de 95:

A fase de luta pela terra como necessidade da categoria dos sem-terra foi 

importante  na  década de 80 e  início dos anos 90,  para  dar identidade ao 

Movimento.  Na  medida  em  que  o  Movimento  obteve  consistência  e  a 

reforma  agrária  passou  a  ser  uma  bandeira  nacional  e,  por  outro  lado,  o 

Estado tornou-se usurpador dos direitos fundamentais dos trabalhadores, as 

lutas corporativas perderam a força e o sentido de existirem. [...] a luta pela 

terra,  se  esta  ficar  restrita  à  categoria  dos  sem-terra  perderá  força 

rapidamente e não se sustentará como bandeira de luta, haja visto a força do 

latifúndio e o descaso com que o Estado brasileiro sempre teve para com a 

questão  da  reforma  agrária  no  país.  [...]  O  problema  de  um  deverá  ser 

problema  de  todos,  mesmo  que  nem  todos  sejam  beneficiados  com  a 

conquista. (BOGO, 1999, p. 42)

Bogo expressa a  preocupação do MST quanto ao avanço da luta  pela  reforma 

agrária. Após a década de 90, quando se intensifica o processo de liberalização econômica e 

política  do país  com as eleições  de Fernando Collor  viveu-se um momento  fortemente 

marcado pela entrada de capitais internacionais e pelo avanço da ofensiva contra os direitos 

trabalhistas. Em suma, por um momento em que o Brasil acelerava sua entrada no “mundo 

global”. É com base nesta constatação que o MST inicia um movimento de ampliação para 

56 A ocupação mencionada por D. é a de Canudos, realizada em 1993. Essa ocupação tinha um forte caráter 
urbano e sofreu vários despejos até se instalar no município de Iaras, interior de São Paulo, e receber o nome de 
Nova Canudos. De lá saíram muitos militantes para o MTST.
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outros setores, procurando desta forma fortalecer-se, bem como expandir suas bases para 

além da luta pela reforma agrária, buscando adquirir um caráter mais geral. Tal objetivo 

remetia  necessariamente  ao  aumento  da  participação  daquele  movimento  nas  cidades, 

como se nota pela citação abaixo:

Consciente das mudanças no cenário sócio-econômico, a partir do Congresso 

de julho de 95, o MST levanta a bandeira ‘Reforma Agrária é uma luta de 

todos’ para conscientizar a sociedade de que seria necessário um conjunto de 

forças, que a luta pela reforma agrária não era apenas um problema dos sem-

terra. E diante disso, tiraram-se diversas linhas políticas, como a necessidade 

de se envolver com outros setores sociais para debater um projeto popular 

alternativo ao modelo das elites. Ampliar nossas ações para a sociedade.  A 

luta pela reforma agrária iria se decidir nas cidades”57 (MST, 2001, p. 

60).

Da Ros afirma: 

É comum encontrar  na  fala  de seus  militantes  a  idéia de que “a  reforma 

agrária  se  faz  no campo,  mas  a  luta  por  ela  se  dá  na cidade”,  leia-se  os 

grandes centros urbanos. Até porque, concebem a luta pela reforma agrária 

não como uma questão pontual, restrita ao campo, mas como uma questão de 

toda a sociedade, pois a sua realização implicaria em transformações mais 

amplas e profundas, onde a democratização da propriedade da terra aparece 

como  condição  da  democratização  nas  atuais  relações  de  poder.  Daí  a 

importância conferida às ações realizadas nos centros urbanos, como forma 

57 Grifo da autora. A articulação com os trabalhadores urbanos permanece como estratégia do MST ainda hoje. 
Em seu último congresso nacional,  realizado em 2000, aprovaram-se as seguintes  resoluções:  “a)  priorizar a 
articulação com setores sociais e categorias de trabalhadores mais combativos e identificados com os mesmos 
ideais e projeto político. b) realizar conjuntamente atividades de mobilização popular e formação política.  c) 
Construir uma aliança verdadeira de confiança e companheirismo, promovendo a integração campo-cidade”.
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de difundir  e  legitimar  junto  à  sociedade  uma  determinada  concepção de 

reforma agrária. (DA ROS, www.ruralidades.org.br)

Para o fortalecimento dessa aliança campo-cidade o MST propôs desenvolver, com os 

trabalhadores  desempregados,  ocupações  das  áreas  ociosas  nas  periferias  das  cidades  e 

organizar atividades produtivas bem como apoiar os movimentos de luta pela moradia58.

Ao enfatizar a visão do MST sobre a luta nas cidades, tem-se em vista ampliar o 

entendimento das explicações sobre a origem do MTST recolhidas nos depoimentos. Entende-

se que essa origem não só está vinculada ao Movimento Sem Terra como ela faz parte de uma 

estratégia  de âmbito  nacional  desse movimento.  Ou seja,  se agregam às causas  apontadas 

anteriormente (situação conflitante  no Pontal  e a Marcha) uma decisão política,  de caráter 

nacional,  do  MST,  anterior  ao  surgimento  do  próprio  MTST e  que,  em alguma  medida, 

influenciou (e influencia) a criação desse movimento tanto no que toca a sua cultura política 

(objetivos, formas de luta etc), quanto no que diz respeito à liberação de militantes, formação 

política e, em última instância, à própria construção de sua identidade. Em realidade, a estreita 

relação entre esses dois movimentos, não apenas em sua origem, como também em outros 

aspectos, imprimiu profundas marcas na definição de uma cultura política própria ao MTST. 

Nesse sentido,  a autonomia do MTST se coloca como uma questão permanente para seus 

dirigentes, que reiteradamente procuram reafirmar em seu discurso a existência autônoma do 

MTST.

4.1.2. As primeiras ocupações do MTST  

58Também implicou no aumento de seu apoio às lutas empreendidas pelos trabalhadores urbanos. Nesse período o 
MST realizou manifestações contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce em 1997, a Marcha Nacional 
por Reforma Agrária, Emprego e Justiça no mesmo ano e a Conferência Nacional: por uma educação básica do 
campo em 1998; ocupações de prédios públicos; campanhas de doação de sangue e produtos da reforma agrária; 
articulações com as universidades etc. 
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Em janeiro de 1997, o MTST, junto com outras forças sociais presentes, realizou uma 

grande ocupação de nome Parque Oziel59 na cidade de Campinas, interior do estado de São 

Paulo. Inicialmente a ocupação contava com cerca de 800 famílias. Em pouco tempo esse 

número atingiu 5 mil famílias. 

A  opção  por  Campinas  foi  justificada  pelo  fato  da  cidade  oferecer  as  condições 

necessárias  para  a  criação  de  um  movimento  urbano  de  massa,  já  que  possuía  terras 

desocupadas e um terço de sua população sem moradia.  F.  acrescenta  um outro elemento 

essencial  para  se  entender  a  escolha  por  Campinas:  “Como  nós  não  tínhamos  muita 

experiência com os movimentos sociais urbanos, se a gente fosse direto para a capital, que é 

São Paulo, nós íamos ter que acotovelar vários movimentos que já existiam” (F. depoimento a 

autora, 2003).

A partir de sua colocação é possível inferir que a escolha por aquela cidade se deu 

também a partir de avaliação elaborada por seus militantes (em grande parte deslocados pelo 

MST) de que era preciso realizar uma ocupação “piloto” antes de avançar para São Paulo e 

região  metropolitana,  haja  visto  a  pouca  experiência  em áreas  urbanas.  Além disso,  “em 

Campinas  tinha  poucos  movimentos  sociais.  Movimentos  que  lutavam pela  moradia  eram 

muitos menos ainda. Ao passo que tinha muita gente sem moradia” (F., depoimento a autora, 

2003).

Além das condições objetivas da cidade (grande quantidade de terras, um terço da 

população sem moradia), da pouca experiência na área urbana, F. também levanta a ausência 

de outros movimentos de moradia como um elemento essencial para explicar a escolha por 

Campinas. Há, nesta colocação uma preocupação em relação à existência e a convivência com 

outros movimentos de moradia, como no caso de São Paulo.

Como mostrado no segundo capítulo do trabalho, a cidade de São Paulo (e também os 

municípios  que  compõem sua  região  metropolitana)  foi  e  ainda  é  palco  de  uma  série  de 

ocupações  urbanas  e  de  movimentos  de  moradia,  sendo  que  muitos  deles  possuem  uma 

59 A escolha do nome deste acampamento também remete a tentativa de se articular a luta do campo a cidade. 
Oziel  foi  um dos 19 trabalhadores  sem-terra  assassinados no massacre  ocorrido em El Dorado dos Carajás, 
interior do Pará, em 17 de abril de 1996.
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trajetória de existência que remete às lutas sociais dos anos 70 e 80. Tais movimentos, em 

alguma medida, foram percebidos como um entrave à realização de uma ocupação por parte 

do MTST podendo, inclusive competirem ou prejudicarem seus objetivos. Daí a tentativa de 

evitar  um possível “acotovelamento” com outros movimentos,  escolhendo Campinas  como 

local para a realização da primeira ocupação realizada pelo MTST.

A ocupação de Parque Oziel  contribuiu para a formação de muitos militantes que 

iniciaram um movimento de maior aproximação à realidade urbana de São Paulo distribuindo-

se em outras cidades como Guarulhos, Osasco e Diadema. Nos anos de 1998 e 1999 o MTST 

organizou alguns seminários e encontros de formação bem como desempenhou trabalho de 

base em algumas das cidades da região metropolitana, especialmente Guarulhos. Paralelo a 

esse avanço do Movimento em São Paulo, o MTST começa a se expandir para outros estados 

como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco.

Em final de 2000 o MTST deu inicio a um trabalho de base na cidade de Guarulhos 

com o objetivo de promover uma grande ocupação naquela cidade. Em 19 de maio de 2001, 

cerca de 200 pessoas ocuparam uma área de 250 mil m2 na periferia de Guarulhos, que, de 

acordo com seus organizadores encontrava-se a mais de 50 anos desocupada, servindo apenas 

para “engorda grilos e baratas” (A., depoimento a autora, 2003). Daí surgiu o acampamento 

Anita Garibaldi. Menos de três semanas depois o número de famílias pulou para 12 mil. 

Posteriormente outras ocupações foram realizadas. Em julho de 2002, ocupou-se um 

grande terreno em Osasco,  também na região metropolitana de São Paulo,  que originou o 

acampamento Carlos Lamarca.  Esse acampamento sofreu três despejos. Em 2003 o MTST 

realizou  outra  ocupação  em terreno  de  propriedade  da  Volkswagen  em São  Bernardo  do 

Campo sofrendo reintegração de posse um mês depois. Atualmente, o MTST possui apenas o 

acampamento Anita Garibaldi onde se encontram cerca de 6 mil famílias60.

Hoje,  no  estado  de  São  Paulo  o  Movimento  dos  Trabalhadores  Sem  Teto  está 

organizado  em  coordenações  regionais  (que  abarcam  as  regiões  onde  o  Movimento  tem 

famílias  organizadas)  e  coordenação  estadual.  Além de  São  Paulo  o  MTST também está 

60 Ver mapa anexo com localização dos acampamentos.
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presente em outros cinco estados: Sergipe, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Norte61. Aos poucos o  Movimento vai se territorializando e difundido suas formas de luta e 

seus valores, tendo na cidade seu espaço e, em alguma medida, seu objeto de luta62.

4.1.3. Delimitação dos objetivos do Movimento

Dentre os elementos que compõem e definem a identidade do movimento está o seu 

objetivo, a razão de sua luta. Todavia, assim como sua origem, seu objetivo é manifestado de 

diferentes formas pelos membros do Movimento e percebido também de inúmeras maneiras 

por aqueles que estão de fora do Movimento, mas que possuem interlocução com ele (seja 

rede de apoio ou poder público). Dessa forma, como proposto no primeiro capítulo, se tentará 

identificar esse objetivo através da forma como o Movimento se reconhece e como os demais 

sujeitos o identificam.

Quando questionados sobre os objetivos do MTST, os entrevistados, na maioria das 

vezes, respondiam: moradia. Para alguns, principalmente para os moradores do acampamento, 

a moradia se configura como o objetivo fundamental. Para outros, militantes intermediários, 

coordenação e alguns moradores, a moradia seria quase que um objetivo específico, uma etapa 

para se chegar ao que seria o objetivo final do Movimento.

Uma das moradoras do acampamento Anita Garibaldi, ao recuperar sua trajetória de 

vida  até  o  ingresso  no  MTST  afirma:  “[...]  se  eu  soubesse  que  existia  uma  espécie  de 

movimento que a gente podia lutar por um pedacinho de terra eu já tinha feito isso e eu já 

estaria  com  a  minha  casinha”  (L.,  depoimento  a  autora,  2003).  Para  essa  moradora,  o 

Movimento representa a possibilidade da conquista da moradia, de um teto e nesse sentido, 

identifica como sendo esse o objetivo do MTST. 

61 Ver mapa anexo com a distribuição espacial do MTST no Brasil.
62 Essa dinâmica ainda não se consolidou completamente. Em alguns estados o MTST se encontra mais forte do 
que em outros (como São Paulo e Pernambuco). Sua organização nacional vem sendo construída paulatinamente 
e, ainda estão em processo de consolidação de sua estrutura organizativa (coordenações nacional e estadual e 
congresso nacional) em moldes semelhantes ao MST.
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Outro morador do acampamento Anita Garibaldi, e liderança intermediária, quando 

perguntado sobre as razões que o levaram para o MTST explica:

As razões é a falta de moradia, que eu estava desempregado na época e estou 

até hoje e se a gente estava lutando pela principal causa hoje, que é a falta de 

moradia, acho que eu deveria estar no meio, até porque eu sou um deles. Eu 

não tenho moradia. Então, uma pessoa desempregada, morando de favor na 

casa do outro, acho que a primeira opção é agarrar aquilo que se encontra, 

que é a oportunidade de conquistar o local para você ter a sua moradia. (M., 

depoimento a autora, 2003)

No entanto, a moradia, para M., não seria apenas a casa.

Quando eu falo moradia engloba ai, como eu falei, quando você tem moradia 

você tem mais saúde, você tem condições de está comendo melhor. Quando a 

gente  fala  moradia  engloba tudo.  Moradia é educação,  cultura,  local  para 

lazer. Uma comunidade, ou seja, uma comunidade diferenciada das outras. 

[...].  Moradia,  um teto para  se  morar,  um prato de arroz e feijão para se 

alimentar, uma roupa para se vestir, de preferência um trabalho para se fazer, 

uma área de lazer, tudo isso. A gente fala moradia, porque nós lutamos por 

moradia, através da moradia vem tudo isso. (M., depoimento a autora, 2003)

Nesta leitura está presente a compreensão de que a população que sofre pela falta de 

moradia também é precarizada no conjunto das condições sociais de existência.  Assim, ao 

afirmar que moradia engloba tudo o depoente refere-se à moradia também como o acesso a 

todos os bens e serviços que envolvem o ato de habitar. 
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No entanto, prossegue afirmando que hoje esse objetivo já se modificou na medida 

em que a intenção não é apenas conquistar a moradia: “Além da moradia a gente luta também, 

eu pessoalmente luto pela igualdade social”. Assim, embora o objetivo que o tenha levado a 

ingressar no MTST tenha sido a conquista do teto, o mesmo se modificou com o tempo (e a 

partir de sua própria inserção no Movimento) para a conquista do que ele chama de igualdade 

social. 

No depoimento de M. os objetivos do Movimento já aparecem manifestados de outra 

forma, misturando em seu discurso dois aspectos diferentes. Ao mesmo tempo em que M. vê a 

moradia  de  maneira  ampla,  incluindo  condições  de  vida,  ele  também já  aponta  em outra 

direção ao trazer  em seu discurso a questão da igualdade.  No primeiro  caso,  M. ainda se 

coloca no terreno das condições materiais de vida, ou o que, na tradição do leninismo, entende 

por luta econômica. No segundo caso M. já se posiciona num outro terreno, o da luta por um 

objetivo que vai além da conquista econômica: um objetivo político. Embora enunciado ainda 

de maneira tímida, é um objetivo de outra natureza.

Para  G.,  articulador  do  MTST e  participante  do  processo  de  ocupação  do  Anita 

Garibaldi, o MTST nasceu

com esse objetivo meio difuso de estabelecer um pólo de luta urbana. De 

polarizar  as  energias  dos  grandes  centros  urbanos a partir  da  questão da 

moradia. [...] Na verdade, o MTST surge com o intuito de acender as lutas 

urbanas  da apatia  sindical,  diante  de  um quadro de refluxo das  lutas  de 

massa63.  A idéia era construir núcleos de lutas urbanas a partir da moradia e 

depois  poderia  articular  outras  questões  como  o  desemprego.  (G., 

depoimento a autora, 2003)

O MTST se proporia, de acordo com a colocação de G., a alcançar um objetivo mais 

amplo.  De  acordo  com  essa  fala,  o  MTST  seria  um  instrumento  de  organização  dos 

trabalhadores com o intuito de dinamizar as lutas urbanas. Segundo esta afirmação, a moradia 

63 Discutida no segundo capítulo do trabalho
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se configuraria  como a bandeira  aglutinadora,  mas  não como o objetivo  único e  final  do 

Movimento.  Por essa perspectiva, o MTST – expresso na fala de seus dirigentes, visaria um 

objetivo mais amplo, englobado dentro de um horizonte de transformação. A., coordenador do 

MTST, situa o objetivo do movimento ponderando que: 

O MTST surgiu com a perspectiva inicial, em primeiro lugar, de organizar os 

trabalhadores do meio urbano. Organiza os trabalhadores em torno das suas 

questões  mais  específicas,  de  seus  direitos  mais  elementares,  que  são 

negados  constantemente.  Como  por  exemplo,  a  moradia,  saúde,  trabalho, 

educação.  Mas não só se  resumindo  e  se  especificando nessa  história.  O 

Movimento tem um horizonte mais amplo, que é formar esses trabalhadores 

na perspectiva para que eles possam, de certa forma, colaborarem para um 

processo de mudança a nível estadual e nacional. Que mudanças são essas? 

[...] O MTST almeja uma reforma urbana. Uma democratização efetiva do 

espaço  urbano para  os  trabalhadores.  E  é  esse  tipo  de horizonte  que  nós 

almejamos.  E  por  fim,  muito  mais  do  que  uma  simples  reforma  urbana. 

Porque a gente sabe que um reforma urbana jamais vai acontecer com uma 

desapropriação  para  um  ou  outro  assentamento  urbano.  É  necessário 

estabelecer novas formas de políticas, que construam uma outra dimensão 

num conjunto amplo que aí vai desembocar numa verdadeira reforma urbana. 

Isso não pode ser feito de um dia para outro. Talvez, de uma certa forma, 

trocando em miúdos para responder a sua pergunta, não só nós, mas também 

outros  movimentos  que  tenham  as  nossas  ideologias,  nós  ansiamos,  na 

verdade, pela transformação dessa sociedade, em uma sociedade mais justa, 

mais humana, mais igualitária, onde o povo viva com qualidade de vida e 

tenha o direito de viver com alegria e dignidade64 (A., depoimento a autora, 

2003).   

64 É,  por  este  mesmo objetivo  que  o  MTST é  identificado  por  alguns  outros  interlocutores.  Em entrevista, 
estudantes do Grêmio da Faculdade de Urbanismo da USP (GFAU), que assessoram o MTST na organização 
espacial do acampamento Anita Garibaldi, quando perguntado sobre os objetivos do MTST colocaram: “eu acho 
que é o desejo de uma transformação essencial na sociedade. Uma transformação que não seja só superficial”.
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Para A., a questão da luta por moradia se configuraria como aspecto tático de uma 

luta estratégica na qual se articulariam a conquista do teto, a luta pela Reforma Urbana e a 

transformação da sociedade65. 

Procurando recuperar o discutido no capítulo primeiro, é possível identificar na luta 

por moradia a bandeira aglutinadora e mobilizadora dos sujeitos que compõem o MTST. É a 

moradia  o  elemento  comum a todos  os  membros  e,  por  esse motivo,  capaz  de ordenar  o 

coletivo. Embora seja o aspecto capaz de aglutinar, dando a forma de coletivo ao MTST, esse 

coletivo é também heterogêneo na medida em que é formado por pessoas que compartilham 

projetos diferenciados. Assim, se para alguns participantes do MTST o objetivo se encerra na 

luta pela moradia,  para outros não. Ou seja, para o militante de base, que integra a massa das 

ocupações, o objetivo não é nem mesmo uma política habitacional. Para esses o Movimento 

significa  um meio  de  conseguir  casa.  Seu  objetivo  é  a  moradia.  Já  para  coordenadores  e 

lideranças  o objetivo do Movimento  não se encerra  na conquista  da moradia.  A luta  pela 

moradia seria um dos instrumentos usados para alcançar o objetivo final expresso pela idéia de 

“transformação social”.

Essa diferença é muitas vezes assumida pelas principais lideranças como algo a ser 

superado  através  de  uma  constante  formação  política  das  bases  do  Movimento,  formação 

através da qual se processa a difusão de uma determinada cultura política.

 Em sua  dissertação  de  mestrado  Ferreira  (2003),  dirigente  do  MTST,  explica  a 

importância da formação política para o Movimento. Segundo a autora, a formação política 

tem como um dos “princípios fundamentais  a formação de agentes,  militantes  que trazem 

consigo  a  vivência  das  periferias”.  Nesse  caso,  o  “MTST  se  apresenta  como  vertente 

politizadora desta existência periférica capaz de propor a transformação do cotidiano,  pela 

organização de uma força social  até então marginalizada e desarticulada do ponto de vista 

político”.

 Na realização dessa tarefa o Movimento procuraria promover o desenvolvimento da 

consciência de classe de seus membros. A formação dessa consciência se processaria a partir 

65 Matriz semelhante ao MST que articularia a luta pela terra, a reforma agrária e a transformação social.
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de uma dupla  dimensão.  “A primeira  é  o  desenvolvimento  de  uma identidade  própria  de 

classe,  através  de todos os elementos  que caracterizam sua condição de despossuída [...]” 

(FERREIRA,  2003,  p.32).  Já  a  segunda  dimensão  se  articularia  em  torno  de  objetivos 

políticos.  E, “nesse sentido, a luta pela moradia que aglutina os sem teto pela consciência 

espontânea,  pela  necessidade  imediata,  adquire  outro  caráter  e  se  transmuta  em luta  pela 

reforma urbana e pela transformação da sociedade, na medida em que o processo de formação 

política  pauta  o  desenvolvimento  da  consciência  a  partir  da  consciência  de  classe” 

(FERREIRA, 2003, p.32). Aqui parece clara a posição de vanguarda assumida pelas lideranças 

do Movimento. 

 Como se processaria a construção dessa consciência de classe? Indagado sobre como 

deve se realizar a articulação dos objetivos do Movimento um dos coordenadores responde:

A  princípio  você  tem  que  respeitar  o  querer  da  pessoa.  A  necessidade 

primordial que é a moradia. E no dia a dia você vai trabalhando as questões. 

Que a moradia é o primeiro passo diante de uma caminhada bem ampla. O 

primeiro passo é a conquista da terra. O segundo passo é a construção da 

casa. Mas não adianta só dar esses primeiros passos e parar, porque ai você 

vai precisar manter essa casa. Você vai precisar educar as pessoas dessa casa. 

Você vai precisar curar algumas chagas que essas pessoas venham a ter. E 

tudo isso são passo. E é dessa forma que nós passamos para as pessoas. E as 

pessoas aos pouquinhos vão embutindo isso na cabeça e percebem que só a 

casa não é suficiente. E realmente não é. (A., depoimento a autora, 2003)

Embora  a  preocupação  de se  construir  mecanismos  democráticos  que  garantam a 

participação dos membros do Movimento em decisões importantes esteja presente na fala de 

coordenadores,  o  que  se  observou  em muitas  das  colocações  dos  moradores  e  lideranças 

intermediárias é uma queixa da ausência desses instrumentos. Um dos moradores afirma que 

“para aquelas pessoas que participaram anteriormente de ocupações do MST tem uma grande 

diferença com o MTST. Aqui não se compartilha informações. Não há nas reuniões conversas 

sobre os rumos do Movimento. Só passam informes” (X., depoimento a autora, 2003).
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Durante as entrevistas, perguntou-se a um morador o que melhorou e o que ainda era 

preciso avançar desde o momento inicial da ocupação até o presente. Sua resposta foi:

Quando você está no início de tudo, você faz com vontade. Não que eles não 

estejam com vontade, mas tinha sempre um incentivo, uma coisa para fazer. 

Vamos lutar! Se for preciso, colocar um facão na mão. Vamos fazer barreira. 

O que tiver que acontecer vamos enfrentar. Mas acontece, que o processo 

hoje está parado. Então a gente não tem muito informe sobre isso. Quem 

participa? O pessoal lá da coordenação. Eles participam e falam com a gente. 

Mas muitas vezes eu não fico sabendo de certas coisas. Teve uma reunião 

hoje, eles fazem outra para ver como irão passar para a gente. Então eu não 

vou  dizer  que  eles  estão  parados.  Não.  Mas  se  eles  estão  andando  com 

alguma coisa eu também não sei. (L., depoimento a autora, 2003)

Nessas duas colocações percebe-se uma queixa quanto à dificuldade de se construir 

os  instrumentos  democráticos  necessários  à  articulação  dos  anseios  dos  acampados  e  da 

coordenação. Como, nestas condições, realizar o objetivo dos dirigentes do movimento, que é 

o  de  articular  a  luta  pela  moradia  ao  objetivo  mais  amplo  do  Movimento?  Esse  desafio, 

contudo,  não  é  uma  especificidade  do  Movimento  dos  Trabalhadores  Sem  Teto.  Desde 

movimentos anteriores dos anos de 70 e 80 essa questão já se colocava – embora talvez mais 

para os teóricos e pensadores dos movimentos sociais do que para os próprios movimentos. 

Naquele  momento,  discutia-se  se  os  movimentos  urbanos  estariam  limitados  aos 

objetivos imediatos ou se seriam capazes de realizar um salto para objetivos revolucionários. 

No caso do MTST hoje, parece que seus dirigentes resolvem essa questão reconhecendo que 

sua base luta por objetivos imediatos, sendo contudo insuficiente. Seria necessário avançar do 

objetivo específico em direção a um projeto mais amplo. Nesse sentido, o MTST possuiria um 

ethos de transformação social. A mediação entre o objetivo específico da moradia e o projeto 

de transformação social é operada pelo processo de “formação”. Talvez o interessante é que os 
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dirigentes do MTST tentam resolver pela prática o problema que o debate dos anos 70 e 80 

colocou em termos analíticos. 

Foram apresentados  dois  discursos  sobre  os  objetivos  do  Movimento,  o  primeiro 

assumido por sua base e o segundo por suas lideranças. Seria arbitrário escolher um ou outro 

discurso e determinar quais são os objetivos do MTST. O caminho adotado neste trabalho, e 

expresso no primeiro capítulo, é o de reconhecer que um movimento não é  homogêneo, mas 

constituído de sujeitos – indivíduos e grupos – diferenciados, que quotidianamente refazem 

suas práticas. No entanto, parece ter ficado clara a tensão entre duas lógicas distintas, tal como 

a  percebem os  dirigentes:  a  necessidade  de  avançar  a  luta  pela  moradia  como  forma  de 

aglutinação e mobilização e a de consolidar o projeto político mais amplo. A permanência 

dessas  duas  lógicas  implica  na  necessidade  de  um  perfil  organizativo  que  combine  os 

objetivos pela moradia e pela transformação social. Pois, mesmo reconhecendo as diferenças e 

a heterogeneidade, um movimento precisa possuir relativa unidade na luta e na definição de 

sua estratégia.

4.1.4. O projeto de suas lideranças

Em entrevista na revista Crítica Marxista um dos coordenadores do MTST declarava:

O  Brasil  precisa  urgentemente  trilhar  um  processo  de  ruptura  com  a 

dominação imperialista [...] precisa caminhar para uma efetiva mudança e, 

para isso, é preciso restatizar as empresas-chaves da siderurgia, de telefonia e 

outras que já foram privatizadas. Todas devem voltar a ser patrimônio dos 

brasileiros (CRÍTICA MARXISTA, 2002, p.135).
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Em linhas gerais pode-se afirmar que o projeto de transformação da sociedade, para o 

MTST, se assenta sobre as bases do Projeto Popular para o Brasil. Esse projeto se estrutura 

sobre  cinco  compromissos:  1)  com  a  soberania;  2)  com  a  solidariedade;  3)  com  o 

desenvolvimento; 4) com a sustentabilidade e 5) com a democracia popular. Para a realização 

desses compromissos as organizações que defendem o Projeto Popular para o Brasil apregoam 

dez medidas fundamentais que vão desde a distribuição de terra e riqueza até o não pagamento 

das dívidas interna e externa e o controle do capital financeiro. Elaborado principalmente pelo 

MST e pela Consulta Popular, o Projeto Popular para o Brasil  (PPB) também foi apropriado 

pelo MTST como seu projeto de mudança. 

A  própria  existência  desse  horizonte,  calcado  sobre  a  consolidação  do  PPB,  é 

apresentada como uma das diferenças do MTST em relação aos movimentos anteriores. 

[...]  Acho que  não  se  criou  um projeto  maior  porque  eu  acho que  esses 

movimentos,  primeiro,  nem  tinham  no  seu  horizonte,  visualizado  ou 

teorizado,  um projeto  popular  para  o  Brasil.  Hoje  nós  temos  um esboço 

teórico do que nós determinamos  um projeto popular  para o Brasil  e que 

passam por uma série de medidas que mostram que só podem transcender as 

fronteiras da reivindicação, se for abordado esse assunto do ponto de vista da 

necessidade que o Brasil tem de não pagar as dívidas internas e externas, de 

promover o desenvolvimento soberano, de colocar os bancos sobre o controle 

do Estado. (G., depoimento a autora, 2003)66

Se de um lado o MTST assume um programa político de largo alcance, de outro lado, 

e  embora  seja  um movimento  urbano,  ainda  é  pouco rica  sua  reflexão  sobre  a  realidade 

urbana.  Não dispõe  de  um programa  claro  de  reforma  urbana,  nem algo  que  poderia  ser 

considerado como sendo um projeto popular de cidade. Movimentos de moradia originados da 

década de 80 tiveram na bandeira da reforma urbana um dos seus principais alicerces, como 

tratado  anteriormente.  Em  muitos  deles,  o  desfecho  foi  a  elaboração,  junto  com  outras 

organizações,  de  um  programa  de  reforma  urbana.  No  caso  do  MTST,  embora  muitos 

66 Detalhes sobre o Projeto Popular para o Brasil ver: Benjamim (1998) e Consulta Popular (2001).
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participantes identifiquem a reforma urbana como seu objetivo, não há ainda uma proposta 

mais aprofundada do que seria essa reforma.

Uma das lideranças intermediárias67, quando indagada sobre qual seria a proposta de 

reforma urbana do Movimento afirma:

[...] a primeira questão da reforma urbana do MTST é lutar primeiro para 

tirar  dos  latifundiários  uma  quantidade de  terra  improdutiva  nas  áreas  de 

cidade. Porque você pode ver que se a gente for levar em consideração, entre 

os latifundiários existem varias áreas muito grandes que não tem objetivo 

nenhum, que não tem função para nada. Então, essa é uma das finalidades da 

reforma urbana. É ocupar estas áreas de latifundiários. Ocupar essas áreas, 

para que a gente faça uma reforma urbana para essas famílias pobres dos 

mais pobres, porque geralmente a gente sabe isso ai é fruto destas grandes 

quantidades de terra no município, no urbano, nas grandes cidades, é só para 

que elas valorizem. Então, aquelas terras ficam lá paradas, muitas vezes são 

terras griladas que não tem atividade nenhuma. Só está servindo para desova 

de  cadáveres,  carros  roubados,  engordar  grilos  e  baratas,  que  nem  o 

companheiro fala. Mas não está servindo para nada. Então, a luta do MTST 

na reforma urbana é ocupar as grandes áreas de latifúndio. Áreas que estão 

improdutivas, que não estão servindo para nada, que nem capim eles estão 

plantando para os animais. (M., depoimento a autora, 2003)

Embora vários tenham sido os depoimentos em que se reconhece que a “reforma 

urbana jamais vai acontecer com uma desapropriação para um ou outro assentamento urbano” 

(A.,  depoimento  a  autora,  2003)  que  se   percebe  é  a  inexistência  de  uma  proposta  mais 

elaborada e aprofundada do que seria a reforma urbana para o MTST. Sua construção parece 

67 Entende-se como lideranças intermediárias àquelas pessoas que participam da coordenação do acampamento 
sendo o elo de contato entre  os moradores  dos acampamentos  e  a coordenação do Movimento.  No caso do 
acampamento visitado eles são os chamados coordenadores de rua. Cada rua do acampamento (com seus lotes) 
possui  dois  coordenadores  que  são  responsáveis  por  levar  e  discutir  as  reivindicações  dos  moradores  aos 
coordenadores estaduais do MTST. 
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ainda  se  fundar  exclusivamente  sobre  a  ocupação  dos  “latifúndios  urbanos”68 e  sua 

desapropriação  via  instrumentos  urbanísticos  existentes,  numa  evidente  e  simplificadora 

transposição do universo rural para o mundo urbano.

Outro entrevistado afirma que algumas coisas poderiam ser definidas como reforma 

urbana. Cita especificamente “um conjunto de medidas  que visa favorecer o bem estar do 

povo no meio urbano. Uma delas é acabar com o latifúndio urbano” (P., depoimento a autora, 

2003). Porém esse “conjunto de medidas” ainda não está delimitado. 

Uma das razões apresentadas por seus dirigentes para explicar a inexistência de um 

projeto de reforma urbana se assenta sobre a juventude do próprio Movimento.  Como um 

movimento novo ainda não teria acúmulo suficiente para avançar nessa questão. Essa posição 

é confirmada pela fala de um de seus coordenadores: 

Na verdade nós não temos ainda um projeto pautado e definido no que seja a 

respeito da reforma urbana. Até porque nós somos um Movimento bastante 

jovem que  está  em processo  de  construção.  Nós  podemos  dizer  que  nós 

somos um embrião se territorializando dentro do meio urbano.  E também 

seria muita audácia da nossa parte dizer que nós já temos uma proposta de 

reforma urbana definida.  Não é  verdade.  Não temos.  E jamais  vamos  ter 

sozinhos.  É  óbvio  que  nós  vamos  compartilhar  com outros  setores,  com 

outros movimentos, muito mais antigos que nós. E a partir daí nós vamos 

construir uma alternativa que, de uma certa forma beneficie e contemple as 

vontades  e  os  anseios  da  classe  trabalhadora  no  meio  urbano.  (A., 

depoimento a autora, 2003)

68 Ferreira (2003) assim define latifúndio urbano: “A expressão latifúndio urbano é uma concepção emprestada do 
termo que se  refere  a  medida da propriedade  rural.  Não tomamos o sentido quantitativo da  medida  de  um 
latifúndio (acima de mil hectares), mas seu conteúdo qualitativo que quer dizer grande extensão de terra mal 
aproveitada”.
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Nota-se o reconhecimento da necessidade de se articular com outros movimentos que, 

em função de uma história anterior,  estariam mais avançados quanto à elaboração de uma 

proposta. Haveria, dessa forma, uma questão do tempo histórico do próprio Movimento. 

Mesmo admitindo essa posição é importante repetir que não se nota a presença de 

uma reflexão maior sobre a realidade urbana vivida e sobre a própria cidade. Ao contrário, 

muitas vezes parece reinar uma concepção que vê a cidade como algo naturalmente ruim. Uma 

cidade fetichizada. Talvez essa visão que se poderia qualificar como anti-urbana deite suas 

raízes numa representação de mundo camponesa que vê a cidade como espaço da desordem, 

da improdutividade, da imoralidade. Essa concepção se posiciona dentro de um discurso que 

apregoa a supremacia do campo (a partir de uma visão romântica) e a necessidade de resgatar 

valores  e  ideais  a  muito  perdido  com  a  urbanização.  Nesse  pensamento,  a  sociedade  se 

perverte na medida em que abandona o campo em busca da riqueza fácil das cidades. A moral 

corrompe-se,  os  costumes  apodrecem,  o  egoísmo  torna-se  a  lei,  desviando  o  homem  do 

altruísmo que naturalmente  devia  orientá-lo.  O espaço urbano é  identificado apenas  como 

local  do  vício  e  da  devassidão.  Um espaço  naturalmente  ruim  e  que,  portanto  deve  ser 

abandonado. Nessa concepção desconsidera-se que o capitalismo como modo de produção não 

cria ou divide campo e cidade, mas se constrói sobre esta oposição. 

A  adoção  dessa  perspectiva  imprime  conseqüências  reais  na  prática  desse 

Movimento, na medida em que suas lideranças transplantam o problema fundiário-agrário para 

o  universo urbano e  pensam a cidade  a  luz das  mesmas  categorias  que o campo.  Assim, 

embora estejam nas cidades, a única relação social que contemplam em seu discurso e prática 

política é a propriedade da terra, não avançando na construção de um projeto popular para a 

cidade que ultrapasse a questão fundiária.

Contudo é possível perceber algumas alterações nesse quadro, quando pouco a pouco 

as cidades são percebidas como algo desafiador e a necessidade de se conhecer a realidade 

urbana torna-se iminente. O Movimento assume a importância de conhecer a dinâmica urbana 

quando, por exemplo, procura se aproximar a centros de estudo e intelectuais que se situam 

entre  os  pesquisadores  urbanos.  Ou quando  procurar  se  articular  com outros  movimentos 
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urbanos como o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD) na busca de construir 

uma metodologia própria de ação na cidade69. 

4.1.5. Ocupação de terra como forma de luta

Fernandes  (2001),  em  seus  estudos  sobre  o  MST  apresenta  o  que  seria  uma 

classificação das ocupações. Para o autor as ocupações podem ser desenvolvidas por meio de 

experiências espontâneas e isoladas, organizadas e isoladas ou organizadas e espacializadas. A 

primeira forma se caracterizaria por acontecer a partir de uma “ação singular de sobrevivência, 

quando algumas famílias ocupam uma área sem configurarem uma organização social”. Essa 

forma poderia ser aplicada as ocupações realizadas em início da década de 1970 e que deram 

origem a algumas das favelas de São Paulo. No segundo caso, a ocupação é realizada por 

movimentos sociais isolados de um ou mais município, mas cuja tendência, após a realização 

da  ocupação,  é  que  o  movimento  cesse  –  como  no  caso  de  algumas  das  ocupações 

empreendidas  na  década  de  80.  Por  último,  as  ocupações  organizadas  e  espacializadas, 

estariam contidas dentro de um projeto mais amplo e o sentido da espacialização está no fato 

de serem realizadas por pessoas que já tinham outras experiências de ocupação, em outros 

lugares, “territorializando a luta e o movimento na conquista de novas frações do território”.

Transpondo  esse  modelo  para  o  MTST  é  possível  inferir  que,  embora  esse 

Movimento  ainda  esteja  se  construindo,  suas  ocupações  se  situariam  dentre  aquelas 

denominadas organizadas e espacializadas uma vez que, ela se incorpora a um projeto mais 

amplo. Além disso, elas se processam de forma organizada e previamente planejada, tanto em 

sua preparação inicial (trabalho de base), quanto durante a ocupação (distribuição dos lotes e 

organização do espaço físico) e na sua organicidade interna (forma de funcionamento dentro 

da ocupação). 

69 Como metodologia  entende-se  um conjunto de  ações  e  princípios  que  norteiam a  atuação  do Movimento 
principalmente no que toca a arregimentação e organização das pessoas que irão participar do movimento. No 
caso seria a construção de uma metodologia de trabalho de base nas cidades. Como atuar junto aos moradores 
urbanos, haja visto,  que a metodologia aplicada ainda é a do MST (direcionada para trabalhadores rurais). 
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As  ocupações  realizadas  por  esse  Movimento  também  ocorrem  através  do 

deslocamento de militantes de uma região a outra,  promovendo a difusão de experiências. 

Inicialmente através do deslocamento de militantes do MST que tinham prática de organizar 

ocupação. Daí surgiu o acampamento Parque Oziel, experiência que se tornou “um celeiro de 

militantes”.70 A partir daí, segundo depoimento coletado em campo, esses militantes foram 

“distribuídos em várias cidades, uma parte foi para Guarulhos, uma parte foi para Osasco e 

outra parte foi para a região do ABC em Diadema. E já naquela época começamos a pensar 

com base na geopolítica, no estudo da geografia de cada região, para a futura construção de 

um projeto.  Ainda  não  nos  consolidamos,  mas  já  fizemos  ocupações”  (F.,  depoimento  a 

autora, 2003)71. 

Além disso, F., ao recuperar o processo de ocupação afirma: 

Na nossa metodologia de trabalho aqui em São Paulo, nós optamos por fazer 

trabalho  de  base  nas  áreas  onde  as  famílias  já  tiveram experiência  com 

ocupação,  ainda  que  não  seja  uma  coisa  organizada,  seja  uma  coisa  que 

aconteceu espontaneamente. Porque se você vai num bairro onde as famílias 

tiveram acesso a terra por meio da compra, elas não vão para a luta, para o 

embate da ocupação. Está muito embutido nela que eu consegui comprar. [...] 

Ao passo que no bairro onde você vê que foi um lugar ocupado, cada um 

entrou e construiu o seu ali, ainda que depois tenha oportunismo, venda de 

lotes. Mas o fato é que chegou, ocupou e conseguiu. As pessoas pensam que 

o problema é no começo e que depois de construído, para tirar ninguém tira. 

Eles já estão acostumados.  (F., depoimento a autora, 2003)

Dentre os elementos que compõem a identidade do MTST, talvez a ocupação e a 

resistência na terra sejam os principais. Ocupar não é um ato inaugurado pelo MTST. Ermínia 

Maricato afirma que “[...] a invasão de terras é parte integrante do processo de urbanização no 
70Fala de F. em entrevista realizada em 2003 pela autora. 
71 Alguns  dos  militantes  que  realizaram  a  ocupação  Anita  Garibaldi  vieram  de  experiências  no  MST,  do 
acampamento Nova Canudos em Iaras e de experiências de ocupação em movimentos urbanos de Guarulhos. 
Além  de  deslocamentos  para  os  municípios  da  região  metropolitana  de  São  Paulo,  alguns  militantes  que 
participaram das primeiras ocupações do MTST foram para outros estados como Rio de Janeiro, Pernambuco e 
Sergipe.
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país (para ficarmos restritos ao universo urbano porque no campo essa prática também foi 

comum ao longo da história). Gilberto Freyre se refere a ela como prática de cem anos atrás 

em seu clássico livro sobrados e mocambo” (MARICATO, 2001, p.154). 

Como apresentado no capítulo segundo, a ocupação também se configurava como 

uma  prática  dos  movimentos  dos  anos  de  80.  Para  as  lideranças  intermediárias  e 

coordenadores do MTST haveria distinções quanto ao caráter da ocupação empreendida pelo 

Movimento  hoje  das  realizadas  anteriormente.  A  primeira  diferença  apontada  refere-se  à 

existência  de  um  projeto  prévio  a  ocupação,  de  organização  do  espaço.  Uma  das 

coordenadoras do MTST, quando questionada sobre o que diferenciaria o MTST dos demais 

movimentos de moradia, responde:

O que diferencia é o projeto que a gente tem quando entra na área. Porque a 

gente já entra na área com o projeto para aquela área. Porque se aqui a gente 

não tivesse um projeto hoje isso aqui seria um emaranhado de barracos que 

não  tinha  controle.  E  a  gente  tinha  um projeto  de  moradia,  um projeto 

urbanístico, a gente tem um projeto. Não foi que depois que a gente entrou 

que a gente pensou que tal se a gente fizesse assim? Não. Quando a gente 

entrou já tem aquele projeto e a gente já fala isso para as famílias. Porque é 

complicado as famílias já estarem num lugar e a gente dizer: olha, você não 

vai ficar aqui. Nós vamos dividir os lotes e você vai para outro lugar, se não 

tiver já um trabalho para isso. Senão eles não aceitam. Então, já tinha um 

trabalho. Quando a pessoa chegava e fazia o barraco dela a gente já falava 

nas reuniões que os barracos que estavam sendo feito eram provisórios, os 

locais eram provisórios. Provavelmente nenhum de nós vai ficar no mesmo 

lugar que nós estamos, porque depois vai ter o remanejamento das famílias. 

Tem toda uma política de formação porque senão fica difícil depois. Você vê 

nas favelas, por exemplo, cada um chega e quem consegue pegar um pedaço 

maior é aquele que faz casa e depois até aluga. (I., depoimento a autora em 

2003)
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Foi  o  que  ocorreu,  por  exemplo,  no  acampamento  Anita  Garibaldi.  Após  alguns 

meses realizou-se uma reorganização das famílias. O terreno foi dividido em 23 quadras com 

um total  de cerca de 1.786 lotes com 100m2 cada.  Ruas foram abertas tendo 9 metros  de 

largura, permitindo a passagem de carros e caminhões. Além disso, existe uma área coletiva 

com cerca de 74 mil metros onde se localizam uma farmácia comunitária, uma biblioteca, a 

secretaria do Movimento,  um Galpão para reuniões e eventos culturais,  duas salas de aula 

(onde ocorre a ciranda infantil e educação de jovens e adultos) e um campo de futebol. Há 

também uma área reservada para a realização de uma horta comunitária72. Para a concretização 

desse projeto o Movimento contou com a ajuda de um arquiteto espanhol, responsável pelo 

cálculo e divisão da área, e com o grêmio da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São 

Paulo. Os moradores foram responsáveis pela abertura das ruas e pela coleta de madeira para a 

construção dos barracos.

Para coordenação intermediária e moradores a existência dessa organização seria o 

caráter diferencial em relação as ocupações anteriores. Umas das lideranças intermediárias do 

Anita  Garibaldi,  quando  perguntada  porque  da  preocupação  em  organizar  o  espaço  da 

ocupação, responde: “A preocupação nossa em dividir em lotes, formalizar o que aconteceu 

aqui dentro, um bairro, onde todo mundo tem acesso. Vem o carro e não precisa parar aqui 

para sair fora para depois você passar. Não, aqui foi feito um bairro” (I., depoimento a autora, 

2003).

Essa diferenciação, muitas vezes expressa com orgulho por seus moradores, também 

teria ajudado no relacionamento com o bairro do entorno. É comum depoimento de moradores 

do acampamento que expressam como o relacionamento entre o acampamento Anita Garibaldi 

e  os  moradores  do  bairro  vizinho  melhorou  quando  esses  começaram  a  conhecer  o 

acampamento.  E para isso teria contribuído a própria forma do acampamento (ruas largas, 

lotes organizados em quadras etc). L., moradora do Anita Garibaldi, conta que:

No  começo  era  medo  do  trocador  de  ônibus.  De  você  sair  sozinho  do 

mercado e entrar aqui, entrega as compras. Compra de uma loja. Hoje eles 

72 Ver planta do acampamento anexa.
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aceitam na maior naturalidade. A Marabrás deixou meu guarda-roupa lá em 

cima dizendo que não entrava porque o caminhão não entra.  Mentira.  Era 

porque não era para entrar mesmo. Eles alegaram que eles não entram lá. 

Mas hoje em dia não. Onde mora? Na rua tal. A tá, no acampamento. (L., 

depoimento a autora, 2003)

  Se a divisão dos lotes e a organização do espaço de forma racional por um lado 

significa  a  tentativa  de  diferenciá-los  de  favelas,  dando  um aspecto  de  bairro  ao  espaço 

(influenciando,  inclusive  os  moradores  do  bairro  legal  do  entorno),  por  outro  também se 

consolida como uma estratégia de resistência do Movimento. O mesmo juiz responsável pela 

primeira  concessão  de  reintegração  de  posse  do  terreno,  algum tempo  depois  explica  sua 

decisão em revogá-la afirmando que:

[...] houve sensível alteração dos fatos antes verificados e que ensejaram a 

concessão  da  medida  liminar  [...]  não  se  podia  constatar  àquela  época  a 

existência  de  acessões  sólidas,  mas  apenas  barracas,  conforme  narrou  o 

proprietário requerente. É que houve incremento demasiado expressivo do 

número de pessoas no local, sendo que duas mil famílias ocupariam a área 

atualmente [...].  Estão situadas no local oito mil pessoas, e dentre estas 

duas mil crianças e adolescentes, em dois mil barracos, a sua maioria de 

madeira,  já  se  valendo  de  fornecimento  de  água,  luz  e  comércio  de 

gêneros  de  primeira  necessidade [...].  (TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2002)73

Fica  evidente  como  o  enraizamento  no  terreno,  simbolizado  pela  construção  de 

moradias de madeira (com acesso a água e luz) e de benfeitorias coletivas representa uma 

forma  de  garantir  a  permanência  no  local.  A presença  de  um número  maior  de  pessoas, 

inclusive  crianças,  instaladas  em  barracos  de  madeira  providos  de  serviços  básicos, 

73 Grifo da autora.
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influenciou  a  decisão  judicial  de  revogar  a  liminar  anterior  de  reintegração  de  posse  do 

terreno.  É  nessa  perspectiva  que  a  organização  do  espaço  da  ocupação  parece  servir  a 

múltiplos  sentidos  que  vão  desde  uma  dimensão  simbólica  para  moradores  até  objetivos 

concretos de resistência no local.

Contudo, vale a ressalva de que as favelas não surgem de um movimento de ocupação 

coletiva  e  organizada  nos  moldes  empreendidos  pelo  MTST.  Como  tratado  no  segundo 

capítulo, e de acordo com Bava (1988), as ocupações dos anos 70, que originaram muitas das 

favelas  atuais  em  São  Paulo,  ocorreram  ainda  de  forma  espontânea.  As  pessoas, 

individualmente ou em grupos menores, entravam no terreno e montavam suas casas de forma 

aleatória e não planejada. Por essa razão a comparação entre a ocupação do MTST e favelas 

não  pode  se  realizar.  Pois  se  é  verdade  que  nas  favelas  não  há  distribuição  dos  lotes  e 

conseqüente planejamento, também é certo que elas não configuraram como um movimento 

coletivo de ocupação. 

Neste caso, e de acordo com Maricato, “a novidade recente, que vem dos anos 80, é 

que parte das invasões começa a se transformar: de ocupações gradativas, resultado de ações 

individuais, para tornar-se um movimento de massas organizado, a partir da crise econômica 

que se inicia em 1979”  (MARICATO, 2001, p.154). Dessa forma, talvez a maior diferença 

resida justamente no fato dessas primeiras ocupações (ainda a partir de iniciativas individuais) 

pretenderem passar as mais  desapercebidas  possíveis.  No caso da ocupação do MTST, ao 

contrário, pretende-se visibilidade uma vez que a ocupação em si é a principal forma de luta e 

pressão do Movimento74. Aqui, assim como em algumas ocupações da década de 80, esses 

sujeitos reivindicam direitos (à moradia, à casa, à cidade, à terra etc) e dessa forma rejeitam 

até mesmo o termo invasão. Para eles o ato de ocupar uma terra ociosa é legítimo. 

Também é apontado por suas lideranças como outro elemento que diferenciaria  o 

MTST dos movimentos das décadas de 70 e 80, a identificação de que aqueles movimentos 

estariam vinculados a uma “prática economicista”, não tendo conseguido superar os limites da 

74 O caráter das ocupações se modifica um pouco na década de 80, quando se iniciam as primeiras ocupações 
mais organizadas e embora elas já possuíssem uma preocupação com a divisão dos lotes não havia um projeto 
prévio de organização espacial da área. Os objetivos dessas ocupações, como visto anteriormente, eram a não 
desapropriação do loteamento; o reconhecimento da ocupação;  a regularização fundiária e o direito a moradia. 
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luta  específica  por  moradia.  Uma  vez  conquistada  a  moradia,  os  movimentos  se 

desmobilizariam ou seriam cooptados por políticas eleitoreiras. 

Os  movimentos  que  visualizaram  a  luta  pela  moradia  e  colocaram, 

especificamente, o final da luta, na conquista da moradia, se localizaram e 

quando conquistou esse objetivo, acabou. Não tem prosseguimento. A idéia é 

que a gente faça com que as pessoas não parem só na conquista da casa. 

Porque não vai adiantar. Se o Anita Garibaldi conquista aqui a terra, como 

nós vamos conquistar, e depois conquistar um projeto arquitetônico, como 

nós defendemos, auto-gestionário, mutirão, onde os trabalhadores façam as 

suas próprias casas e recebam para fazer isso, e parar, tudo não passou de 

uma chuva de verão. (A., depoimento a autora em 2003)

Evaniza, ex-coordenadora da União dos Movimentos de Moradia, movimento criado 

em 1988, em entrevista a revista Caros Amigos em janeiro de 2003, afirma que:

Nunca começamos nada por uma ocupação. Mandamos um documento para 

o governo, tem um processo de negociação, apresentamos uma proposta. Se a 

negociação começa a emperrar, temos meios de pressão, como, por exemplo, 

uma  assembléia  num terreno  da  CDHU,  uma  manifestação  pública,  uma 

passeata, um ato, um abaixo-assinado. A ocupação é a última ferramenta, não 

pode  ser  desperdiçada,  senão  banaliza.  (VIANA, 

www.carosamigos.terra.com.br)

Já para o  Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, como visto, o ato de ocupar é, em 

realidade, um dos elementos centrais do conjunto de seus princípios organizativos e é a partir 

dele que o Movimento dá início à sua luta. Se, de um lado procura responder a necessidade 
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imediata  por teto,  e com isso abrir  o processo de negociação  com o Estado,  por outro se 

configura  como  denúncia  e  questionamento  quanto  à  aplicação  da  função  social  da 

propriedade,  prevista  na Constituição  Federal.  A partir  dessa  lógica  procuram colocar  em 

debate na sociedade a questão urbana75. 

A ocupação possibilita a construção de um cenário de conflito de diferentes forças 

políticas, como o poder público, o proprietário privado da terra (quando no caso de um terreno 

particular) e o MTST. Em depoimento à autora, um dos coordenadores do MTST explica o 

sentido primeiro da ocupação afirmando que 

O Movimento tem como forma de atuação a ocupação de terra. Isso para 

nós, num primeiro momento é a principal forma de denúncia da especulação 

imobiliária  dos  grandes  latifúndios  urbanos  que  não  cumprem  com  sua 

função social.  A ocupação para  nós  vem,  em primeiro lugar,  como uma 

forma  de  denúncia,  no  âmbito  municipal  e  estadual. (A.,  depoimento  a 

autora, 2003)

 Dessa maneira,

O combate ao domínio das terras pela propriedade privada, na prática das 

lutas sociais, se dá através de uma ação não legal [...] que irá questionar o 

latifúndio não apenas com palavras, mas com a ação de ocupá-lo e fazê-lo 

cumprir  uma  função  social  (a  moradia)  e  uma  função  política  (o 

desenvolvimento  da  ação  e  da  consciência  política).  (FERREIRA,  2003, 

p.64)

75 Se  as  ocupações  pretendem  resolver  a  demanda  imediata  das  famílias  por  moradia  elas  também  têm  o 
importante papel de gerar um debate político. Junto com as ocupações outras atividades também são realizadas a 
fim de criar um fato político capaz de chocar e gerar esse debate. Esse foi o caso da visita feita pelo MTST a um 
dos mais tradicionais shopping da cidade do Rio de Janeiro em 1999.
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É a contradição entre “a propriedade sem uso e a posse do que se tem, mas não se 

usa” (BANDEZ, S.n.t) que se pretende denunciar ao realizar uma ocupação, como no caso da 

ocorrida em São Bernardo do Campo, em terreno da Volkswagen, em 19 de julho de 2003. 

Nesta ocupação o conflito foi entre o setor privado (representado pela Volks), o poder público 

(a prefeitura do município) e o MTST (com mais de 3 mil famílias). De acordo com F., a 

realização  de um cordão humano de proteção do terreno ocupado,  logo antes  do despejo, 

buscou manifestar para a sociedade a contradição daquela situação. Trabalhadores, tratados 

como invasores, protegendo o terreno de uma multinacional contra a invasão da polícia. Quem 

estava invadindo o que? 

Por outro lado, a forma de aquisição, por parte dos moradores, da terra ocupada é um 

elemento ainda não totalmente claro entre as próprias lideranças e até entre moradores. No 

acampamento visitado, alguns membros defendiam que a posse da terra poderia ocorrer pela 

compra (mesmo que de forma subsidiada) como outros apontavam para a desapropriação da 

terra mediante aplicação dos instrumentos urbanístico competentes.

Mas será que a compra da terra via, por exemplo, a consolidação de uma cooperativa 

de moradores, não desfiguraria a luta pela terra? Essa indagação parte do pressuposto, e em 

consonância com Baldez, de que 

A ocupação coletiva é um ato de sujeito coletivo e, portanto político, e de 

ruptura com o subjetivismo individualizante do direito burguês,  cria novo 

modo de aquisição da propriedade, rompendo com o conceito de compra e 

venda que está no bojo da aquisição da propriedade; e submete a propriedade 

à necessidade e antecedência da posse. É direito que se constrói na luta e na 

prática da ação política de ocupar a terra. (BALDEZ, S.n.t)

Tal  contradição,  portanto,  configuraria  um  impasse  entre  atender  a  necessidade 

imediata e atender ao projeto político. Além disso, a ocupação também significa o próprio 

sentido da luta para o MTST, sendo a forma como seus membros marcam sua presença no 

espaço da cidade. Ou seja, montar o acampamento é uma forma de colocar-se na luta e em 
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luta. Ou como diz Ferreira “a mobilização em cima da terra é uma forma de humanizar a 

própria terra, de fazê-la espelho de um destino novo, de torná-la espelho e ao mesmo tempo 

antítese de uma sociedade apartada” (FERREIRA, 2003, p.13).

Referindo-se embora a outro movimento urbano, Santo lembra que as  ocupações de 

terra  transcendem a dimensão apenas econômica:  

Já  não  é  possível  entender  a  terra  como  espaço  físico  inerte,  por  eles 

ocupados na falta de lugar melhor para viverem. Quando ocupam um pedaço 

de terra,  eles o fazem como forma de contribuição de constituição de seu 

território, especialmente escolhido para nele construírem seus modos de vida. 

O  conflito  social  ali  presente  imprime  marcas  capazes  de  dar  uma  nova 

configuração àquele espaço físico, tornando-o vivo e fecundo. O espaço é 

transformado em território (socialmente vivo). (SANTOS, 1997, p.105)

Ter  esse  aspecto  em mente,  ajuda  a  compreender  que  as  ocupações,  no  caso  do 

MTST,  se  configuram não  apenas  como  uma  possibilidade  de  subsistência  e  de  moradia 

imediata, mas também como uma forma de garantir a realização de suas experiências de vida e 

a sua afirmação como sujeitos da e na cidade. A ocupação é, dessa forma, sua marca no espaço 

urbano. Por essa razão é que se afirma a existência do Movimento como um ator que tem na 

cidade seu espaço e seu objeto de luta  e, por esse motivo,  mesmo que indiretamente está 

submetido aos processos discutidos no terceiro capítulo do trabalho76. 

4.2) O MTST sob as dinâmicas do mundo global: novos desafios

76 Além das  ocupações,  outras  formas  de  luta  são  apropriadas  pelo  Movimento.  Tais  como a  realização  de 
marchas,  acampamentos  em  frente  a  prédios  públicos,  denúncias  em  veículos  de  comunicação,  apoios  a 
manifestações e luta de outros setores (como foi o caso da greve dos motoristas de ônibus realizada em Guarulhos 
e que contou com o forte apoio dos acampados do Anita Garibaldi) etc
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Ao reconhecer que a afirmação do MTST como novo sujeito social ocorre através do 

seu fazer-se, também se admite que a construção de sua identidade e de sua consciência não se 

dá fora dos embates políticos do nosso tempo. Por essa razão, a constituição e evolução do 

MTST  ocorre  num  contexto  marcado  pelas  transformações  sociais  decorrentes  tanto  da 

reestruturação produtiva e da financeirização da economia do capitalismo no final do século 

XX e início do século XXI, quanto da crise do socialismo real e do pensamento socialista de 

modo mais geral. 

Merecem igualmente menção a emergência de novos movimentos e atores nas cenas 

nacional e internacional – feminismo, ambientalismo, etc – e a emergência, particularmente 

nos países centrais, mas com inegáveis repercussões na periferia, do que Harvey chamou de 

“condição pós-moderna” (HARVEY, 1994). Ler o Movimento a partir dessa ótica significa 

aceitar  que  este  está  de  alguma  forma  submerso  e  sujeito  aos  impactos  de  uma  série  de 

condicionantes próprios ao mundo de hoje77.

Na  análise anteriormente desenvolvida foi possível identificar três ordens de relações 

que embora distintas se completam. A primeira  refere-se aos processos de organização do 

Movimento, fundamentalmente na constituição de sua base social e seus objetivos. A segunda 

é relativa a sua prática, na medida em que o MTST acessa uma série de mecanismos, senão 

característicos, ao menos potencializados a partir da nova ordem global. A última diz respeito 

ao projeto de cidade apresentado pelos teóricos urbanos dessa nova ordem.

4.2.1. Globalização, Desemprego e precarização

A primeira dessas relações é entendida quando se reconhece que este movimento é 

originado sob as  dinâmicas  do mundo global.  Ou seja,  o MTST é parte  do campo social 

característico da atualidade e, portanto, está sob os mesmos efeitos das forças que compõem a 

77 Contudo isso não se traduz numa relação causal entre a globalização e o MTST ou que este seja um movimento 
anti-globalização.  Ao contrário.  Olhar  o  MTST como movimento é  vê-lo  como um processo  ativo onde  os 
condicionantes históricos são tão importantes quanto a ação humana na sua composição e compreensão.
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ordem global (mesmo que indiretamente). É nesta ordem que se realiza a crise estrutural do 

emprego, a partir dos novos modelos de organização da produção e do trabalho – notadamente 

no que concerne à consolidação de um padrão de flexibilização das relações de trabalho. 

No entanto, a globalização também se refere à difusão de uma série de retóricas que 

visam legitimar as políticas liberais, dentre as quais parece relevante destacar a idéia da perda 

de  centralidade  do  trabalho  como  componente  das  relações  sociais78.  A  perspectiva 

transformadora baseada no mundo do trabalho parece perder qualquer sentido. Se é inegável 

que, desde a década de 70, o perfil do mundo do trabalho se modificou, pode-se afirmar que o 

que de fato é  característico da globalização é a insegurança no trabalho, a alta rotatividade e o 

trabalho de tempo parcial. O trabalho precarizado e o desemprego estrutural também implicam 

na  necessidade  de  uma  luta  constante  pela  sobrevivência,  resultando  muitas  vezes  na 

ampliação da jornada de trabalho. 

É justamente o medo do desemprego e a precarização do trabalho que generalizam a 

insegurança e legitimam uma ordem econômica e social que se processa a partir da “violência 

estrutural do desemprego”, pela competitividade e pela segmentação da classe trabalhadora. 

Esse  movimento  também  tem  rebatimento  no  enfraquecimento  das  instituições  de 

representação  da  classe  trabalhadora  bem  como  de  sua  cultura  política.  (CASTRO, 

www.icd.org.uy).

No capítulo  anterior  viu-se que o ingresso no mundo do trabalho  e  o acesso aos 

direitos reservados ao chamado trabalho formal, se tornaram ainda mais difíceis após a década 

de  90,  quando  foram  implementadas  políticas  conforme  os  princípios  do  neoliberalismo. 

Identificou-se  a  existência  de  uma  enorme  quantidade  de  trabalhadores  precarizados  na 

RMSP. Um verdadeiro contingente de subproletários expulsos do mercado de trabalho. Essa 

massa de trabalhadores sobrantes estabelece relações cada vez mais desiguais com o restante 

da metrópole, sendo expulsos para periferias distantes, sem acesso a quaisquer das condições 

sociais  necessárias  a sua existência.  Também foi constatado que a taxa de desemprego se 

encontra em tendência crescente e afeta principalmente a jovens e mulheres. 

78 Muitas vezes a justificativa adota para explicar a perda da centralidade do trabalho se baseia no fato de que as 
mudanças tecnológicas e culturais resultaram na diminuição da classe operária e na fragmentação dos sujeitos 
sociais.
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Transpondo esse perfil para aquele que representa o segmento social do MTST, tem-

se que este é um movimento composto, na sua maioria, por trabalhadores desempregados ou 

empregados no trabalho informal. Muitos deles têm como principal fonte de renda o trabalho 

temporário (os “bicos”) principalmente no setor de serviços. A observação de campo também 

permitiu  detectar,  no  caso  do  acampamento  Anita  Garibaldi,  a  presença  de  atividades 

comerciais dentro do próprio acampamento, cujos principais consumidores são os moradores 

do próprio acampamento e da região adjacente79. I., residente e coordenadora do Anita, explica 

a existência desse comércio: 

Eles [moradores]  têm comércio aqui dentro [...]. Não tem emprego. Se a 

gente fosse dizer para eles fechar, eu pelo menos tinha que dar o sustento da 

família dele. Eu não tenho condições para isso. Apesar de que nós falamos 

que a área do acampamento é para moradia e não para comércio. Mas cadê o 

emprego? (I., depoimento a autora, 2003)

Essa fala parece resumir a situação daqueles que compõem a base social do MTST. 

Moradores  da  metrópole  paulistana,  muitos  provenientes  de  outros  estados  do  país, 

desempregados  que  procuram no  trabalho  informal  precário  alguma  renda  para  manter  a 

família80. 

Além disso, é expressiva à presença de famílias que tem como principal componente 

de renda a pensão de um membro aposentado ou a bolsa proveniente de algum programa de 

assistência. É grande também a existência de crianças e jovens na composição do Movimento. 

Muitos desses jovens são chefes de família com nenhuma experiência anterior no trabalho 

formal e em grande parte desempregados81. São jovens com pouca ou nenhuma prática anterior 

79 Em visita breve ao acampamento Carlos Lamarca em Osasco (dias antes de sua reintegração de posse) também 
foi possível observar a presença de um pequeno comércio ainda sob as lonas pretas.
80 Segundo estimativa da Prefeitura municipal de Guarulhos em 2002,  cerca de 40% dos chefes de família do 
acampamento possuíam algum tipo de renda. A renda média do chefe de família era de apenas 1,27 salários 
mínimos. 
81São os jovens que encontram as maiores dificuldades em conseguirem trabalho, já que o mercado de trabalho 
tende a absorver as pessoas com experiência anterior e com maior nível de escolaridade. Dois aspectos que não 
são característicos daqueles que compõem o MTST.
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de luta popular.  As mulheres também são importantes  no segmento social  do Movimento. 

Tanto como chefes de família, como assumindo posições de coordenação82.

A comparação com o segmento social que compunha os movimentos das décadas de 

70 e 80 permite vislumbrar uma significativa piora nas condições de vida e reprodução dos 

trabalhadores urbanos em São Paulo hoje. É claro que os movimentos anteriores também eram 

formados por trabalhadores  pobres.  Talvez  o diferencial  esteja na maior  possibilidade que 

aquelas pessoas tinham em se inserir no mercado de trabalho.  Embora a situação fosse de 

crise, o desemprego ainda não havia atingido patamares tão elevados. Por sua vez, o aumento 

do desemprego veio acompanhado pela queda na renda dos trabalhadores empregados. Além 

dos indicadores econômicos, também o aumento da violência e a degradação das condições de 

moradia  e  acesso  aos  recursos  da  metrópole  sinalizam  a  precarização  da  situação  dos 

trabalhadores após a década de 90, com os processos encetados pela globalização.

Pretende-se, dessa forma, afirmar que a liberalização econômica é um dos elementos 

que explicam a composição atual da base social do MTST e suas diferenças em relação aos 

movimentos  anteriores.  O  aumento  do  número  de  desempregados  e  subproletários,  o 

enfraquecimento  da “mão esquerda do Estado”  (Bourdieu,  2003)  e  das  antigas  formas  de 

organização dos trabalhadores são elementos que talvez ajudem a compreender a composição 

e  o  poder  de  mobilização  do  MTST.  É  comum  encontrar  na  fala  de  organizadores  do 

Movimento afirmações  de que hoje em dia é muito mais fácil mobilizar as pessoas para uma 

ocupação, já que as condições se tornaram muito precárias e os horizontes muito reduzidos. 

Parece ter-se tornado verdade o vaticínio: não se têm nada a perder.

Sob essa  situação  extremamente  fragilizada  dos  integrantes  de  sua base  social,  o 

MTST tende a assumir o papel de aglutinar e organizar esses indivíduos e famílias, e, dessa 

maneira,  “impedir  que  os  trabalhadores  precarizados  fiquem  à  margem  das  formas  de 

82 Uma das coordenadoras afirma que “mais da metade do colegiado do MTST é composta por mulheres”. Sabe-
se que o maior crescimento da taxa de desemprego se situa entre os chefes de família. De acordo com trabalho 
realizado pela Fundação Seade (2001),  no caso das mulheres chefes,  essa taxa passou de 4,7% para 12,3%, 
respectivamente entre 1989 e 2000. No mesmo período, para os homens essa taxa passou de 3,8% para 9,4% . 
Vale lembrar que o “desemprego do chefe de família é o mais dramático, sobretudo quando a chefe é uma mulher 
que não pode contar com a colaboração do companheiro”. (Fundação Seade, 2001)
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organização  social  e  política  de  classe”  (ANTUNES,  2001,  p.227).  Nessa  perspectiva,  o 

movimento social, ganha um importante papel.

No primeiro capítulo deste trabalho resgatou-se a tradicional dicotomia existente na 

literatura sobre movimentos sociais urbanos. Durante muito tempo à produção sobre o tema 

foi dividida entre interpretações que liam os movimentos sob a ótica da produção do valor ou 

sob a ótica da esfera da reprodução da força de trabalho. Hoje e nas condições resultantes da 

globalização, nos marcos da reestruturação produtiva e do neoliberalismo, essa dicotomia não 

faz sentido e  nem ajuda a entender  os conflitos  urbanos contemporâneos.  A qualidade  de 

trabalhador – seja desempregado, informal ou precarizado – é inseparável da condição de sem 

teto. Adotar essa perspectiva atribui ao trabalho, ainda que sob a forma de uma negativa, a 

centralidade no entendimento do sentido e fundamento do conflito e do movimento83.

Dessa  forma  resgatar  a  centralidade  do  trabalho  parece  se  configurar  como  um 

importante desafio no mundo contemporâneo. O que significa também romper com clássicas 

dicotomias e partir para o “o entendimento das complexas conexões entre classe e gênero, 

entre  trabalhadores  ´estáveis´  e  trabalhadores  precarizados,  entre  trabalhadores  nacionais  e 

imigrantes,  entre  trabalhadores  qualificados  e  trabalhadores  sem  qualificação,  entre 

trabalhadores  jovens e  velhos,  entre  trabalhadores  incluídos  e desempregados,  enfim entre 

tantas fraturas que o capital impõe sobre a classe trabalhadora” (ANTUNES, 2001, p.227).

4.2.2. A cidade da era global: Globalização, planejamento e cidade competitiva:

83 Ao mesmo tempo em que o movimento rompe com as fraturas impostas pelo capital ele atende a uma questão 
imediata  imensamente  importante.  É  através  de  sua  organização  como  movimento  que  os  trabalhadores 
conseguem ser alvo de programas assistenciais, tais como distribuição de cestas básicas ou leite para as mulheres 
grávidas.  Isoladamente  esses  trabalhadores  talvez  encontrassem  maior  dificuldade  em  conseguirem  esses 
benefícios. 
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O MTST também sofre os efeitos da globalização quando suas demandas por moradia 

se defrontam com o atual modelo de planejamento e gestão das cidades, baseado no discurso 

liberalizante de desregulamentação econômica. Sob este modelo as cidades são tratadas como 

empresas e por esse motivo devem ser submetidas às mesmas condições e desafios84.  

De acordo com Vainer “este projeto de cidade implica a direta e imediata apropriação 

da  cidade  por  interesses  empresariais  globalizados  e  dependente,  em  grande  medida,  do 

banimento da política e da eliminação do conflito e das condições de exercício da cidadania” 

(VAINER, 2000, p.78). A construção de um suposto consenso mascara os diferentes interesses 

dos distintos setores sociais que compõem (e disputam) a cidade. No planejamento urbano 

hoje dominante,  dito estratégico,  a discussão está focalizada na consolidação de condições 

objetivas  para  a  inserção  das  cidades  na  economia  global,  a  partir  da  ampliação  de  sua 

competitividade.  Negar ou mesmo questionar os objetivos propostos por este planejamento 

equivale a negar a modernidade e o avanço, e dessa forma ser contrário à própria cidade. 

Neste contexto, o debate sobre a cidade não se coloca. Ele já está dado de antemão. Portanto, 

não  haveria  lugar  para  o  movimento  social  –  considerado  instrumento  de  conflito  e  da 

desestabilidade. Daí a necessidade de reprimi-los85.

Além  disso,  o  modelo  de  planejamento  urbano  neoliberal  produz  territórios 

especializados, concentradores de investimentos públicos e privados, de tecnologias de ponta, 

de excelente infra-estrutura urbana e disponibilizados para usuários de alto poder aquisitivo. O 

contraponto à construção desses espaços integrados à economia global, numa metrópole de 

país  periférico,  é  a  formação  de  territórios  altamente  desiguais.  Na  verdade,  esta  cidade 

vocacionada  para  a  competição  global  parece  não  reservar  lugar  para  a  pobreza,  para  os 

desempregados e para os trabalhadores informais que, paradoxalmente, são um contingente 

crescente da população urbana. O resultado é a expulsão de moradores e trabalhadores para 

pontos  cada  vez  mais  distantes,  carentes  de  infra-estruturas,  equipamentos  urbanos  e 

transportes regulares. Nos últimos anos, e como apresentado no capítulo anterior, acirrou-se 

84 Ver autores como Vainer (2000), Arantes (2000), Sanchéz (2003) e outros.
85 Este aspecto, relacionado a outros como a liberalização do Estado, a fragilização das tradicionais organizações 
dos trabalhadores, ajudam a compreender a intensa campanha de criminalização dos movimentos sociais que vem 
ocorrendo desde início da década de 90. A qual o MTST também é alvo.
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ainda mais a desigualdade e a segregação espacial já existente na RMSP, com o aumento do 

déficit habitacional e a intensa periferização.

O reconhecimento dessa dinâmica encontra-se dentre as preocupações de algumas das 

lideranças  do  MTST.  Ferreira  (2003),  liderança  do  movimento,  afirma  que  “empenhar-se 

contra o paradigma das cidades globais se impõe como tarefa necessária da luta urbana – 

contra os enclaves para onde a esfera pública orienta todos os investimentos de acordo com 

interesses  comerciais”.  Todavia,  a  percepção  da  necessidade  de  articular  suas  táticas  a 

compreensão do “paradigma da cidade global” ainda é bastante tímida dentro do Movimento 

e  se  situa  como  preocupação  de  apenas  parte  de  suas  lideranças.  Situação  compreensível 

quando se relembra a concepção de cidade presente nas ações do Movimento.  Neste caso, 

seria preciso, primeiramente, superar o modelo da cidade fetichizada e primordialmente ruim. 

Reconhecer  o  paradigma das  cidades  globais  como desafio  significa  construir  um projeto 

próprio e alternativo de cidade e de planejamento urbano.  

4.2.3. Globalização e novos instrumentos de luta:

Na exploração das relações entre o MTST e os processos de globalização,  há que 

referir,  finalmente, o fato de este movimento acionar uma série de práticas que de alguma 

forma  recorrem a  aspectos  característicos  do  mundo  global.  Dentre  elas  destaca-se  a  sua 

articulação internacional através do uso da mídia e da internet.  

Durante toda sua história, o MTST contou com a colaboração e a ajuda de inúmeras 

entidades e pessoas que, de distintas formas e em diferentes momentos, contribuíram para o 

avanço  de  sua  luta86.  Neste  contexto,  é  importante  ressaltar  a  relevância  das  articulações 

internacionais  do  Movimento,  uma  vez  que  elas  sinalizam  a  preocupação  em  afirmar-se 

politicamente também em escala global – o que constituiria um diferencial adicional quando 

se compara o MTST aos movimentos das décadas de 70 e 80. A articulação internacional está 

86 Compõem  o  rol de  apoiadores  do  Movimento  no  âmbito  nacional,  sindicatos,  partidos,  universidades, 
intelectuais, estudantes, outros movimentos sociais e  militantes e simpatizantes individuais.
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associada, na maioria das vezes, a uma estratégia de difusão da  luta e, conseqüentemente de 

sua permanência. A. assim sintetiza: 

A idéia do Movimento se articular para que possa divulgar o seu trabalho. 

[...] Porque muitas pessoas vêem o Brasil como um país tão sofrido e com 

um povo,  na  sua  maioria  sem direitos  e  com uma  debilidade  imensa  de 

resolver seus problemas sociais. Lá fora a maior parte das pessoas vêem o 

Brasil apenas como o país do futebol e do carnaval. Em função disso, para 

nós a luta dos trabalhadores é universal também. (A., depoimento a autora, 

2003)

Pela  fala,  percebe-se  o  objetivo  fundamental:  articular-se  internacionalmente  é 

conseguir divulgar o Movimento “na perspectiva de se ampliar e de fazer valer os direitos que 

os trabalhadores têm e que são negados constantemente” (A., depoimento a autora, 2003). A 

articulação ocorre de três formas principais: apoio à realização de projetos específicos; visitas 

a acampamentos e apoio a processos de resistência. 

Todas as experiências  internacionais  do MTST ocorreram a partir  de alguma luta 

concreta.  A  ocupação  realizada  em  Guarulhos  teve  grande  repercussão  em  virtude  da 

dimensão da área e da quantidade de famílias envolvidas. Rapidamente mobilizaram-se várias 

entidades  e  pessoas que vieram apoiar  não só as famílias,  de maneira  individual,  como o 

Movimento. Foi a ocupação do Anita Garibaldi que inaugurou a estratégia internacional do 

Movimento, fato fácil de ser compreendido quando se  considera  que esta é a experiência de 

maior sucesso do Movimento, tornando-se mesmo seu “cartão de visitas”.

Nesta ocupação o apoio recebido se deu a partir de visitas constantes de estrangeiros 

ao acampamento. 
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[...]  agora deu uma parada, vem menos,  mas ainda vem até hoje,  a gente 

recebe umas visitas de pessoas de outros países. Principalmente da Espanha, 

a gente recebe muitas pessoas da Espanha, da Itália, tem alguns jovens dos 

EUA. Uma vez nós recebemos uma delegação de 23 pessoas de 8 países, até 

da Indonésia veio gente. (Me., depoimento a autora, 2003)

Foi também a partir da implantação desse acampamento que o Movimento conseguiu 

apoio a projetos específicos. Neste caso, destaca-se a participação de arquiteto espanhol na 

realização do traçado e abertura do loteamento da ocupação. Merece igualmente menção o 

contato com central sindical italiana (CGT), mediado por uma religiosa italiana. Após a visita 

de  participantes  daquele  sindicato  ao  acampamento,  o  Movimento  foi  convidado a  enviar 

alguns representantes à Itália. Naquele país os porta-vozes do MTST puderam apresentar o 

objetivo e histórico do Movimento,  bem como propostas de projetos na área de educação, 

formação e saúde87. 

Também foi bastante emblemático o apoio recebido quando da ocupação do terreno 

da  Volks  em  São  Bernardo,  ação  que  alcançou repercussão  nacional  e 

internacional por dois motivos. O primeiro por ter-se realizado 

em  terreno  cuja  propriedade  seria  de  uma  multinacional.  O 

segundo em função do assassinato de um fotógrafo em frente à 

ocupação.  Esses  dois  fatos  atraíram  a  atenção  da  mídia, 

contribuindo  para  que  o  MTST  fosse  notícia  em  jornais  de 

diferentes partes do mundo, particularmente na Alemanha.  

Foi  justamente  neste  país  onde  houve  uma  importante 

manifestação de apoio ao MTST quando, por conta do  Dia de  Ação 

Global contra o encontro da OMC em Cancun, trabalhadores da Volks alemã e organizações 

daquele país ocuparam terreno da empresa no centro de Berlim. O ato ocorreu no dia nove de 

87 Até o momento dessa dissertação foi aprovado pela Central o apoio ao projeto da ciranda infantil. Ainda estava 
em negociação o projeto de construção de um centro de formação. Para sua implementação a grande dificuldade 
estava na situação fundiária ainda indefinida do acampamento.
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setembro de 2003 e teve o intuito de chamar a atenção para a situação do MTST em São 

Bernardo. 

Em  documento  os  manifestantes  anunciam:  "montamos  as  nossas  barracas  na 

concessionária Volkswagen do centro de Berlim. Estávamos dentro e fora da Volkswagen com 

cartazes com os quais exigíamos o terreno de São Bernardo do Campo, no Brasil para a gente 

sem-teto" (CMI, www.cmi.org.br)

Ainda segundo os manifestantes: 

Nós montamos nossas barracas nesta exposição para mostrar a outra cara da 

Volks e exigir uma reposta oficial às nossas perguntas: 1. Quando a Volks 

dará  o  terreno  de  São  Bernardo  aos  Sem-Teto?;  2.  Por  que  efetuaram o 

despejo sem uma negociação com estas famílias?; 3. Por que a Volks quer 

vender o terreno e não dá-lo a quem realmente necessita? Especialmente por 

ele ter sido um presente da ditadura militar. 4. Como a Volks explica que por 

um lado  faz  uma  exposição  crítica  e  por  outro  lado  é  responsável  pelas 

injustiças? (CMI, s/data) 88.

A busca por apoio internacional, portanto, também constitui estratégia do Movimento 

e o diferencia  de movimentos anteriores.  De acordo com sua coordenação,  mais  do que o 

apoio financeiro  o que o Movimento  procura ao se articular  internacionalmente  é o apoio 

político a sua luta. 

O nosso principal apoio é o apoio político. [...] E nós às vezes até abdicamos 

do apoio econômico. Porque nós queremos que o apoio seja enfatizado na 

questão política. Não adiantaria nada, por exemplo, esse comitê fazer uma 

88 No mesmo dia da ocupação a Volks promovia,  no centro de Berlim,  uma grande exposição sobre Duane 
Hanson, cuja obra é uma crítica as injustiças do mundo.
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arrecadação de Euros e enviar para nós aqui. [...] O que eles fazem é mil 

vezes melhor do que se fizesse arrecadação de alguns Euros  para fortalecer o 

Movimento. Claro que isso é importante mas o apoio político é muito mais. 

Não há dinheiro que pague, por exemplo, o que aquele comitê da Alemanha 

fez lá na matriz da Volks.  Por exemplo,  na Itália eles divulgam a nossa luta 

através de vídeos lá. Eles fazem formação com a base, com os sindicalizados, 

com os nossos vídeos, mostrando as mazelas que o nosso povo sofre aqui e 

quem se dispõe  a fazer isso é o movimento social, quando na verdade seriam 

outras pessoas que teriam a obrigação de fazer isso. Isso politicamente é um 

saldo  positivo.  Com  certeza  também  o  apoio  econômico  vai  ser.  Mas 

primeiro  nós  precisamos  consolidar  o  apoio  político.  (A.,  depoimento  a 

autora, 2003)

Camila,  coordenadora estadual do Movimento,  em entrevista a revista Democracia 

Viva, afirma que hoje o MTST tem contato com movimento dos sem-casa no Chile e dos 

piqueteiros  na  Argentina.  O MTST ainda  teria  contato  com sem-tetos  nos  EUA, além de 

trocarem algumas mensagens eletrônicas com um movimento de sem-teto no Japão.

A. também esclarece  que hoje o  MTST possui comitês  de apoio organizados  em 

países como Itália, Alemanha, EUA e Espanha, sendo que quase todos contam com a presença 

do  Centro  de  Mídia  Independente  (CMI),  organização  não-governamental  que  utiliza  os 

recursos de multimídia para divulgar internacionalmente as lutas sociais travadas no mundo. É 

comum a presença dessa organização  nas atividades  do MTST, como durante  a ocupação 

Santo Dias, em São Bernardo. O CMI, acionado pelo MTST, divulgou através da Internet a 

luta pela permanência no terreno. A solidariedade recebida durante o processo de ocupação da 

Volks foi possível devido à existência de uma rede que, já anteriormente, recolhia e divulgava 

informações sobre as lutas travadas pelo Movimento.

Questionado sobre como o MTST aciona seus comitês de apoio A. responde:
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O mecanismo  que nós  temos  para  poder  divulgar  isso é  um militante  do 

Movimento  que  é  responsável  pelo  coletivo  de  comunicação  e  que  se 

encarrega  de  fazer  esse  trabalho.  Divulgar  através  da  internet,  entrar  em 

contato com os outros grupos via on line e tentar divulgar para os principais 

veículos de comunicação. Embora a gente saiba que quando chega na grande 

imprensa eles deturpem. É uma espécie de uma central de comunicação. (A., 

depoimento a autora, 2003)

A. relata como foi a mobilização de solidariedade realizada na Alemanha:

Na  Itália  nós  temos  um  comitê  de  apoio  ao  MTST.  Na  Alemanha  eles 

ficaram  sabendo  através  desse  comitê,  via  internet.  Várias  instituições 

cruzam informações. A comissão de fábrica da Volks na Alemanha tem um 

contato com a comissão de fábrica no Brasil. A comissão de fábrica da Volks 

no Brasil apóia o MTST, porque inclusive tinham vários trabalhadores lá na 

ocupação que pertenceram  à comissão de fábrica da Volks e muitos que 

trabalharam na Volks. Então a comissão de fábrica entrou em contato com a 

comissão de fábrica lá, mais o comitê internacional que fica em Roma. Esse 

pessoal se organizou e formaram também  um comitê de apoio na Alemanha. 

(A., depoimento a autora, 2003)

Bourdieu  já  apontava  a  importância  da  mídia  como  possibilidade  de  luta  dos 

movimentos sociais, na medida em que hoje os movimentos utilizam-se dela, para garantirem 

que suas recusas e propostas se realizem em “ações exemplares”.  Essas ações exemplares 

estão, conforme o autor afirma: 

[...]  diretamente  ligadas  ao  problema  em  questão  e  exigindo  um  forte 

engajamento  pessoal  dos  militantes  responsáveis,  que,  em  sua  maioria, 
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viraram mestres na arte de criar o acontecimento, dramatizar uma condição 

própria a atrair o olhar midiático e, por tabela, político, graças a um bom 

conhecimento do funcionamento do mundo midiático. (BOURDIEU, 2001, 

p.63)

Em parte devido à repercussão na mídia e o uso que se faz dela e em parte por conta 

da  “virtude  de  sua  exemplaridade  e  porque  houve  criações  simultâneas  para  além  das 

fronteiras”  (BOURDIEU,  2001,  p.63)  os  movimentos  hoje  se  revestem  de  uma  forma 

internacional. Embora reconheça a importância da mídia Bourdieu alerta que a visibilidade 

proporcionada por ela é parcial, tendenciosa e efêmera já que os porta-vozes do movimento 

podem ser entrevistados e vinculados, mas as demandas, propostas e projetos do movimento 

raramente são levadas a sério.

Além de não serem levadas a sério, na maioria das vezes a mídia contribui para a 

criminalização  dos  movimentos  ao  vincularem  reportagens  tendenciosas89.  Esse  foi,  por 

exemplo,  o  ocorrido  no  acampamento  Santo  Dias  quando  do  assassinato  do  fotógrafo. 

Imediatamente, e embora sem nenhuma prova conclusiva, a mídia oficial vinculou reportagens 

que propiciava a interpretação de que o MTST estaria envolvido na morte do repórter90. O 

resultado foi o aumento da tensão entre acampados e polícia. Indagada se a morte ocorrida 

poderia  contribuir  para o  aumento  da repressão,  uma  das  coordenadoras  do acampamento 

definiu a situação da seguinte forma:

O acampamento já está todo cercado. Está com vários helicópteros. A polícia 

em peso. Tem muita gente. Está uma pressão enorme de ambas as partes. 

Está todo mundo tenso. Isso pode provocar uma reação ainda mais forte da 

polícia porque a gente está com a reintegração de posse. [...] piorou as coisas. 

A gente avalia que a repressão pode ser ainda mais forte em detrimento do 

89 Para  Bourdieu  essa  seria  a  principal  razão,  “porque  é  indispensável  empreender  duradouramente,  e 
independentemente  das  oportunidades  midiáticas,um  trabalho  militante  e  um  esforço  de  elaboração”. 
(BOURDIEU, 2001, p.64).
90 Ver exemplos nos anexos.
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que aconteceu. Nós estamos com mais de 2 mil crianças. Agora nós estamos 

cercados. Cercaram todas as ruas e estamos aqui isolados91.

De fato, a reintegração de posse, concedida poucos dias depois da morte do fotógrafo, 

ocorreu com a utilização de um forte aparato militar que contava com 500 homens da tropa de 

choque, 300 homens de batalhões da cidade, 120 viaturas, 70 homens da cavalaria, 30 cães e 

um Helicóptero. Não havia qualquer possibilidade de resistência.

O uso da mídia e da repressão policial está relacionado a uma intensa campanha de 

criminalização dos movimentos sociais. Criminalizar o movimento social não é, sem dúvida 

uma prática recente. No entanto, ela parece ter se acentuado após os anos 90 quando se iniciou 

uma campanha de repressão, usando como justificativa o suposto caráter antidemocrático e de 

instabilidade que os movimentos representariam. Essa ofensiva contra os movimentos sociais 

é ainda maior quando eles reivindicam a desapropriação de terras que não cumprem a função 

social, como no caso do MTST.

Essa  repressão  também  se  realiza  através  da  associação  dos  movimentos  a  atos 

criminosos  e  violentos.  A.  sobre  o  início  da  ocupação  em  Guarulhos  afirma:  “Aqui  em 

Guarulhos tudo que acontece relacionam ao acampamento Anita Garibaldi. Por exemplo, se 

acontece um assalto no mercadinho no centro da cidade é por causa dos sem-teto”92. Outra face 

dessa moeda é a abertura de inúmeros processos judiciais contra membros dos movimentos em 

função de supostos crimes,  como o enquadramento por formação de quadrilha,  desacato a 

autoridade (em situações de despejo), depredação etc. 

Criminalizar  o  movimento  significa  negar  aos  trabalhadores  o  direito  de  se 

organizarem e de reivindicarem. Além de criminalizar o próprio trabalhador. Essa estratégia 

intenta  construir  um  sentimento  coletivo  de  que  os  movimentos  trazem  insegurança  e 

instabilidade social, política e econômica. O sentimento que se constrói é, portanto, de que um 

país instável  não é competitivo  e  nem capaz de atrair  investimentos.  A criminalização do 

91 Entrevista retirada do site do CMI em 23 de fevereiro de 2004.
92 Idem.
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MTST também pode ser entendida no âmbito da manifestação urbana do liberalismo. Ou seja, 

a partir da interpretação de que o movimento urbano representa a instabilidade prejudicial à 

construção do consenso necessário a cidade pós-moderna. 

Embora  pareça  não  ser  objeto  de  uma  reflexão  sistemática  e  aprofundada,  as 

lideranças do MTST expressam em seu discurso e em sua prática uma clara consciência de sua 

inserção  no  mundo global.  São reconhecidos  os  processos  geradores  de  desemprego  e  de 

instabilidade  social  decorrentes  do capitalismo global.  Mas também mostram pragmatismo 

para utilizar instrumentos e mecanismos típicos da era da globalização que podem facilitar e 

potencializar sua luta. Em uma reflexão sobre a globalização A. pondera que:

 

A globalização, como diz o professor Milton Santo, em sua última obra, [...] 

é perversa. Ele a vê em três dimensões. Como ela é, como ela nos faz ver e 

como ela seria. E nós discutimos muito isso. Porque a globalização, como 

[...],  poderia  servir  para  coisas  interessantes,  a  serviço do povo,  nas  suas 

formas mais variadas. Por exemplo, a internet. [...] Mas a globalização atual 

que está em prática é essa globalização perversa que é útil apenas para uma 

minoria.  A globalização  atual,  que  está  em prática  é  aquela  globalização 

defendida por uma minoria dentro do sistema imperialista. Porque o capital 

já diz em sua essência que tudo que for criado dentro dele tem que servir 

apenas  para  beneficiar  uma  minoria.  A  serviço  da  competitividade,  do 

esmagamento de uma maioria a favor de uma minoria. Se a globalização, não 

só ela, mas todos os aparatos e resultados científicos e tecnológicos, que o 

homem conseguiu descobrir durante esses séculos todos, fosse utilizada de 

uma outra forma, que mundo nós teríamos? Seria completamente diferente. 

Já seria o mundo que a gente sonha. Já seria, talvez aquela sociedade, não sei 

se seria socialista, anti-capitalista, anarquista ou comunista, eu não sei qual 

nome se daria a ela, mas que seria uma outra sociedade diferente desta e com 

muito mais capacidade de intervir nas questões humanas. Porque se a gente 

utilizasse a globalização para defender a vida, a solidariedade, e colocasse ela 

em função da vida realmente, já pensou que coisa maravilhosa. [...] Mas para 

chegar na maioria tem um pequeno problema. Dinheiro. Para vocês terem 
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uma idéia nós, o nosso Movimento é articulado a nível internacional, através 

da internet. No entanto nós não temos um computador. (A., depoimento a 

autora, 2003)

Há, contudo, entre os dirigentes do Movimento, a convicção de que, apesar de ser um 

importante e eficaz instrumento de divulgação das lutas sociais, a Internet têm limites claros. 

Em seu depoimento A. aponta para a primeira razão disso: esse instrumento ainda atinge uma 

ínfima parcela da população onde a maioria não possui o acesso às ferramentas necessárias. 

Como o computador.  

Assim,  insistem  em  destacar  que  a  Internet  jamais  poderá  vir  a  substituir  as 

tradicionais formas de organização, mobilização e luta, que dependem de um conhecimento 

direto da realidade, do contato, da aproximação, da confiança, que dão a certeza de dividir 

uma  mesma  bandeira.  Estes  seriam  os  princípios  do  trabalho  de  base  e  os  elementos 

fundamentais da ação do MTST. A favor desta abordagem vale lembrar que o avanço das lutas 

sociais  nunca  teve  como  obstáculo  a  existência  ou  não  de  informações,  mas  sim  sua 

propriedade e controle  (FIORI, 2001).

O apoio encontrado durante o processo de resistência no terreno em São Bernardo 

reflete a importância da estratégia do Movimento em se articular também internacionalmente. 

A. explica que essa estratégia está baseada na concepção de que:

 Para  nós  a  luta  dos  trabalhadores  é  universal  também.  Por  isso  nós 

precisamos divulgar,  porque o movimento que fica só no âmbito local ou 

estadual,  vira  um grupo localizado.  Nós temos  que  expandir,  falar  nos  4 

cantos do mundo, o que somos, o que queremos, e divulgar a nossa prática. 

Para  que  outros  povos  achem  interessante  o  que  a  gente  faz  e  então 

divulguem também o que a gente faz (A., depoimento a autora, 2003).
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Essa colocação parece apontar a preocupação do Movimento em trabalhar em escalas 

diferentes para que não se torne um grupo localizado. Em realidade um dos grandes desafios 

enfrentados  pelos  movimentos  sempre  foi  sua  capacidade  de  agir  em distintas  escalas.  A 

necessidade de responder esse desafio é ainda maior no mundo contemporâneo. Hoje parece 

cada vez mais urgente que o movimento popular “encontre a eficácia no desdobramento de sua 

ação em diferentes escalas geográficas” (MARTIN, www.cibergeo.org/agbnacional). 

Vainer pondera que:

 A idéia de que o cotidiano seja feito de relações primárias é completamente 

anacrônica,  produzindo  uma  imagem  absolutamente  ideológica  da  esfera 

local,  como  se  esta  constituísse  segmento  societário  em  que  ainda 

predominariam relações comunitárias. Igualmente mítica, entretanto, parece 

ser a imagem de um mundo social feito à imagem das formas mais abstratas 

do capital, puro fluxo de informações, em que todas as relações entre escalas 

e  agentes  concretos,  coletivos  e  individuais,  estivessem  transcendidas, 

quando não simplesmente em dissolução. (VAINER, 2001, p.:24)

A partir dessa crítica o autor propõe uma abordagem transescalar de análise e de ação 

cuja  idéia  central  se  expressa  na  concepção  de  que  “qualquer  projeto  (estratégia?)  de 

transformação  envolve,  engaja  e  exige  táticas  em  cada  uma  das  escalas  em  que  hoje 

configuram os processos sociais, econômicos e políticos estratégicos” (VAINER, 2001).

Mesmo que ainda de forma inicial, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto parece 

procurar desenvolver essa estratégia ao buscar articular diferentes dimensões de sua luta. Há, 

ao menos por parte da coordenação, uma recusa em aceitar que o problema da moradia se 

encerre  na  efetivação  da  ocupação  e  na  conquista  do  terreno.  Todavia,  também existe  o 

cuidado  em  afirmar  a  necessidade  de  consolidar  a  ocupação  (transformando-a  em 

assentamento)  para  que  assim seja  possível  avançar  e  territorializar  o  Movimento.  O que 

significa perceber a articulação entre a luta restrita no âmbito da cidade ou município (onde se 
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realiza a ocupação) e no estado, país e mesmo mundo. A ocupação de São Bernardo é um 

exemplo  dessa  tentativa.  Nela  procurou-se  estabelecer  diálogo  com o  poder  local,  com o 

estado e com a união. Além de utilizar articulações internacionais para fortalecer uma luta 

aparentemente restrita a uma questão local.

Contudo vale a pena destacar o relativo simplismo com que se referem as suas ações 

internacionais. A estratégia internacional do Movimento ainda se limita à divulgação de suas 

lutas na tentativa de conseguir apoio político e material  e não na construção de uma rede 

internacional  de movimentos  urbanos, onde além de divulgar  sua luta em outros países, o 

MTST possa também divulgar a luta de outros movimentos urbanos aqui. Bem como pensar 

de forma conjunta, estratégias comuns e internacionais aos desafios urbanos atuais.

 Essa concepção influencia na elaboração de suas estratégias e mesmo projeto, como 

no caso da adoção do Projeto Popular para o Brasil como horizonte de transformação. O PPB 

em nenhum momento sugere que a vitória popular no Brasil e a realização de um Projeto 

revolucionário no Brasil depende, seja no que for, do avanço da luta popular revolucionária 

em outros países.  Assim,  aparentemente,  o  MTST, embora  em alguns momentos  acionem 

mecanismos de luta (e principalmente resistências) na esfera internacional, não se organiza 

como um movimento internacionalista. É verdade que falam de solidariedade internacional, 

mas  pensam mais  em termos  de  solidariedade  e  de  apoio a  sua luta  que,  efetivamente,  à 

articulação internacional da luta,  por exemplo,  com os sem-teto de todo mundo. Não há a 

preocupação em unir-se a outros sem-teto para discutir e combater, por exemplo, as propostas 

urbanas do Banco Mundial, da Agência Habitar da ONU e etc. 

Chama-se atenção a este aspecto pois entende-se que o problema da moradia não é 

uma questão local do município ou mesmo do estado (como tantas vezes nos fazem acreditar). 

A questão da moradia só poderá ser compreendida (e resolvida) a partir da análise - e da ação 

– em múltiplas escalas. Essa visão pretende romper com o discurso dominante que transfere 

para o estado local praticamente todas as responsabilidades sociais. 

Assim, embora suas ações se desdobrem em diferentes escalas, elas parecem ainda 

não ter de forma clara uma articulação estratégica que reúna e direcione na construção de um 
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projeto. Portanto, um dos atuais desafios está em não apenas construir ações em diferentes 

escalas mas também ser capaz de articulá-las através de um projeto político e estratégico de 

sociedade.

O  capítulo  pretendeu  realizar  uma  aproximação  aos  aspectos  constituintes  do 

Movimento  dos  Trabalhadores  Sem  Teto,  determinando,  fundamentalmente  a  partir  do 

discurso de suas lideranças, as características próprias desse movimento. Essa aproximação foi 

construída a partir de um percurso que procurou resgatar as práticas anteriores ao MTST e 

que, de alguma forma, imprimiram marcas no campo da luta por moradia. Ou seja, buscou-se 

não partir apenas da enunciação de seus principais aspectos. O resultado foi que à medida que 

as características próprias ao MTST iam sendo desvendas elas também iam construindo um 

quadro  que  permitiu  compará-las  as  práticas  de  movimentos  anteriores.  E,  dessa  forma, 

permitir vislumbrar as mudanças processadas. 

Neste caminho ficou evidente que a definição de suas características não se dá de 

forma uniforme dentro do Movimento (e nem poderia). Há distinções na definição de seus 

objetivos,  na construção de seu projeto,  nas formas de apropriação da moradia e etc.  Mas 

também ficou clara a existência de novos desafios colocados não apenas ao MTST, mas a 

todas aquelas formas de organização social que pretendem imprimir suas ações no mundo do 

capitalismo global e, fundamentalmente, nas cidades. 

A partir da aproximação ao MTST buscou-se elucidar como determinado segmento 

social,  cada  vez  mais  pauperizado,  organizado  em  um  movimento  coletivo,  responde  as 

mudanças  impulsionadas  pela  reestruturação  produtiva  e  quais  são  as  implicações  destas 

mudanças  sobre uma das muitas formas encontradas  por esta população para sobreviver  e 

resistir.  Mudanças essas que se referem tanto a composição e organização quanto a novos 

desafios impostos ao movimento social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho pretendeu percorrer um caminho que permitisse vislumbrar as mudanças 

na prática e estratégia do movimento urbano frente às alterações ocorridas no mundo nas duas 

últimas  décadas.  O objetivo  foi  o  de  apontar  alguns  dos  possíveis  novos  desafios  que  se 

configuram  aos  movimentos  urbanos  diante  do  contexto  atual.  Para  tanto,  partiu-se  da 

recuperação  da  produção  teórica  sobre  o  tema  do  movimento  social,  passando  pela 

reconstrução de alguns dos cenários da luta social, e em especial por habitação, presente em 

São Paulo nas décadas de 70 e 80, até chegar nas transformações vividas nos últimos anos 

pelas  camadas  trabalhadoras  da  metrópole  de  São  Paulo  e  no  estudo  do  Movimento  dos 

Trabalhadores Sem Teto.

A emergência de novos desafios está intimamente associada à consolidação de uma 

política  que  teve  como  principal  resultado  o  aumento  da  precarização  dos  trabalhadores 

urbanos. Em realidade, a partir da década de 90 e em especial após o governo Collor e o Plano 

Real, foram adotadas uma série de medidas políticas e econômicas que acabaram por acirrar a 

dependência  do  Brasil  aos  capitais  internacionais,  tornando-o  ainda  mais  vulnerável  as 

flutuações financeiras. Essas alterações foram acompanhadas de políticas de redução do papel 

do Estado que visavam retirar deste os “ônus” provenientes dos encargos sociais. A fragilidade 

econômica e as políticas de desregulamentação do trabalho, associadas ao enfraquecimento da 

“mão  esquerda  do  Estado”  (BOURDIEU,  www.lainsignia.org.)  propiciaram  uma  enorme 

precarização das condições de trabalho e vida dos trabalhadores brasileiros. O resultado foi a 

crescente diminuição da renda média familiar, o aumento da pobreza, a redução dos postos de 

trabalho formal e o crescimento do subemprego. 

Esse processo formou um enorme contingente de trabalhadores desempregados, com 

baixa  expectativa  de  se  (re)inserirem  no  mercado  de  trabalho  formal93,  além  de 

subproletariados.  Ambos  sem possibilidades  de  acesso  a  renda  direta  (salários)  e  indireta 

(benefícios  previdenciários,  FGTS,  seguro  desemprego  etc)  gerada  pelo  trabalho.  Esses 

93 Em especial homens e mulheres com mais de 40 anos e jovens entre 15 a 24 anos.
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trabalhadores  engrossam  o  número  de  pessoas  que  vivem  em  condições  precárias  nas 

periferias cada vez mais distantes da metrópole paulistana.

Ao contrário de momentos anteriores, o modelo atual aprofundou as desigualdades 

sem  gerar  qualquer  possibilidade  de  crescimento,  impulsionando  uma  grande  parcela  da 

população economicamente ativa a situações de instabilidade. Situação ainda agravada pelo 

desmonte das políticas sociais, pela diminuição de investimentos em equipamentos e serviços 

urbanos e pela privatização dos serviços públicos.94 Essas condições afetaram sobremaneira a 

capacidade de sobrevivência dos trabalhadores pobres e informais que têm no acesso público a 

educação,  saúde,  lazer  etc.  a  possibilidade  de reduzirem os  encargos  em seus  orçamentos 

familiares. Além disso, as diretrizes neoliberais acabam por transferir a assistência social do 

âmbito de uma política pública para a esfera de ações pontuais e emergenciais. Verdadeiros 

paliativos diante da situação de miséria e desemprego existente (Cassab, 2001).

Ao optar por esse modelo o Estado brasileiro se eximiu de qualquer responsabilidade 

perante os trabalhadores. A conseqüência foi, dentre outras, a responsabilização dos governos 

locais e da sociedade nas soluções a crise social. 

Este novo cenário em muito se distingue do vivido pelos movimentos dos anos 70 e 

início de 80.  Embora o desemprego e a pobreza estejam longe de serem algo residual na 

história brasileira, o fato é que nas duas últimas décadas anteriores aos anos 90, as condições 

de vida dos trabalhadores eram bem distintas. Naquele momento, o desemprego ainda não se 

configurava  como  estrutural  e  a  questão  do  trabalho  não  se  colocava  como  central  nas 

reivindicações  dos  movimentos  de  bairro  de  então.  O  que  se  experimentou  foi  uma  luta 

marcada  pelo  forte  antagonismo  com  o  Estado  e  também  direcionada  por  uma  crítica  a 

permanência  de  restrições  ao  livre  exercício  da  democracia.  Foi  neste  contexto  que  se 

originaram as  diferentes  interpretações  relativas  aos  movimentos  sociais.  Seja  a  partir  de 

leituras  que  os  correlacionavam  a  análises  estruturais,  seja  através  de  interpretações  que 

valorizavam a esfera cotidiana. 

94 Concomitante a esse processo vive-se o agravamento das dívidas dos estados e município e a disputa entre 
níveis de governo.
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Neste caso é possível inferir  que, embora estas produções não sejam descartáveis, 

elas  não  são  mais  suficientes  para  entender  os  processos  e  dinâmicas  que  compõem  os 

movimentos  urbanos  hoje.  As  mudanças  ocorridas  nos  últimos  vinte  anos  provocaram 

alterações nas práticas desses movimentos e impuseram novos desafios aos mesmos. Daí a 

necessidade em apontar alguns elementos e princípios que contribuiriam para a construção de 

instrumentos analíticos que permitam auxiliar no entendimento dos movimentos sociais em 

sua forma contemporânea. 

Ou seja, entender os movimentos urbanos hoje é vê-los a partir da leitura que fazem 

de  si  mesmo,  mas  reconhecendo  que  também estão  imersos  em situações,  contradições  e 

cenários  que  são  próprios  do  chamado  mundo  global.  Pois  é  sobre  esse  cenário  de 

instabilidade que os movimentos urbanos e, em especial o MTST, desenvolvem suas práticas, 

estabelecem suas estratégias e constroem suas organizações.  Por essa razão,  respondem as 

dinâmicas do capitalismo global.

Chegar  nesta  conclusão  significou  uma  aproximação  ao  Movimento  dos 

Trabalhadores Sem Teto. A apresentação do MTST se baseou na definição de seus principais 

elementos constituintes: sua história, seus objetivos, seu projeto e sua principal forma de luta 

(a ocupação urbana). Da caracterização do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto delineou-

se algumas das respostas dadas às dinâmicas globais que longe de serem desarticuladas são, na 

verdade, pedaços de uma mesma totalidade que parecem apontar para mudanças no fazer dos 

movimentos urbanos, mas que também apontam para alguns novos desafios. 

Dentre os desafios enunciados está sua capacidade de mobilizar um contingente cada 

vez maior de trabalhadores desempregados e em condições precárias de existência. Ao agregar 

e organizar diferentes pessoas o movimento urbano cria entre seus membros uma identidade 

que os definem também como moradores da cidade e, portanto, beneficiários  dos mesmos 

direitos  detidos  por  outros.  A  construção  dessa  identidade  se  contrapõe  às  concepções 

dominantes que recusam aos moradores da periferia o direito a cidade. Sujeitos sem identidade 

e  sem  direitos,  essas  pessoas,  quando  organizadas  no  movimento  social,  afirmam  sua 

existência  no  tecido  social  e  no  espaço  urbano.  Reivindicam  para  si  o  direito  de  serem 

reconhecidas como moradores da mesma metrópole e rejeitam as tentativas de ignorá-los ou 
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mesmo criminalizá-los.  Exigem,  dessa  maneira,  não apenas  o  reconhecimento  de  sua  luta 

(identificada como legítima) como também o reconhecimento de seus direitos.

Contudo a afirmação dessa identidade parece estar vinculada à afirmação do trabalho, 

pois  num mundo  onde o  desemprego  é  uma  questão  estrutural  parece  ser  cada  vez  mais 

importante  recompor  a  centralidade  do  trabalho.  Sendo  assim,  inserir  o  trabalho  como 

bandeira e como projeto do movimento social também foi um dos desafios apontados a partir 

da elaboração desse estudo. O que significa romper com a dicotomia mundo da produção e 

mundo  da  reprodução  –  e  conseqüentemente  articular  de  forma  definitiva  a  moradia  ao 

trabalho. Pois, se é verdade que é através da moradia que os trabalhadores se enraízam nas 

cidades sua permanência  somente é possível  mediante  o acesso ao trabalho.  O trabalho é, 

dessa forma, condição essencial na construção das esferas de sociabilidade e de permanência 

no  tecido  urbano.  Pois,  dentre  as  múltiplas  possibilidades  simbólicas  que  contribuem  na 

construção da identidade dos sujeitos o trabalho ainda hoje é central. 

O depoimento de uma moradora quando da reintegração de posse em São Bernardo 

parece  sinalizar  para  essa  direção.  Ao  afirmar  que  “nós  não  somos  bandidos,  somos 

trabalhadores. Estamos aqui pelos nossos filhos que não tem um teto para morar” essa senhora 

se  identifica  como  pertencente  à  cidade,  como  portadora  de  direitos  e  se  distingue  dos 

“bandidos” a partir de seu reconhecimento como trabalhadora. Também é a partir das relações 

de trabalho que as situações de dominação e exploração se manifestam de forma mais clara. 

Sujeitos com experiência no mercado de trabalho parecem identificar de forma mais explícita 

situações  de  exploração  e  dessa  forma  construir  uma  identidade  coletiva  de  explorados. 

Considerando que hoje o número de desempregados vem crescendo entre pessoas que nunca 

tiveram nenhuma experiência anterior de trabalho parece viável supor que se torna cada vez 

mais difícil à construção dessa identidade comum. Talvez aí se explique a grande ofensiva 

ideológica iniciada pelo capital no sentido de afirmar o fim do trabalho.

Viu-se no terceiro capítulo que a perda do trabalho afeta mais diretamente aos jovens. 

São  eles  os  que  mais  sofrem  com  os  processos  de  reestruturação  produtiva.  Jovens  que 

engrossam  a  população  da  periferia  de  cidades  como  São  Paulo.  Cassab  em  seu  estudo 

demonstra  como  permanece  sendo  a  vinculação  com  o  trabalho  a  “salvaguarda  para 
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reconhecimento  social  e  diferenciação,  capaz  de  lhes  [aos  jovens]  garantir  o  mínimo  de 

possibilidades de escaparem ilesos ao conflito que se agudeza nesta época da vida” (CASSAB, 

2001, p.61). 

Esse também parece um importante desafio à medida que recolocar a centralidade do 

trabalho também possibilita respostas à situação da juventude nas periferias urbanas. Jovens 

que sentem de maneira  mais  terrível  as dificuldades  de realizarem seu ideal  de felicidade 

baseado no binômio trabalho e família. Fora do mercado de trabalho formal, abandonados em 

periferias carentes de bens e serviços, para esses jovens a cidade é o lugar de permanentes 

riscos e confrontos, o lugar de incertezas quanto ao futuro. Por outro lado, a permanência 

desses jovens no espaço da cidade é lida de forma ameaçadora.  Jovens sem trabalho, sem 

escola, pobres se tornam potencias ameaças na leitura enviesada de segmentos da sociedade. A 

resposta a esse perigo é a repressão e a punição. São os jovens as maiores vítimas da violência. 

Inclusive da violência oficial. (CASSAB, 2001)

Por outro lado, muitos desses jovens parecem se incorporar a movimentos sociais, se 

colocando não apenas como base, mas assumindo posições de liderança. Se de um lado são os 

que mais sofrem os impactos da reestruturação produtiva e do neoliberalismo, por outro cada 

vez  mais  buscam  respostas  a  sua  situação.  Por  esses  motivos  entende-se  que  é  preciso 

reconhecê-los e incorporá-los como elemento da realidade urbana atual. 

Outros  desafios  foram  apontados  como  a  necessidade  de  superar  escalas  e  a 

possibilidade  de  reverter  os  instrumentos  da  globalização  para  benefício  do  próprio 

movimento social – como, por exemplo no uso da mídia e da Internet. Contudo, ressalta-se 

apenas que no caso do MTST, o movimento social adquire importante papel na medida em 

que vislumbra um horizonte de mudança para alguns dos trabalhadores urbanos, sejam jovens 

ou não e sejam essas mudanças imediatas ou não. O movimento social, nesse sentido, se torna 

uma alternativa a uma situação precária anterior. Depoimentos como “nós não sabemos para 

onde vamos, mas sabemos que vamos vencer” ou  “Eu sei que a situação que eu estou é crítica 

e eu não tenho nada a perder” parecem confirmar essa hipótese95. 

95 Depoimento de trabalhadores minutos antes da ocupação de Santo Dias. Ver Centro de Mídia Independente: 
http://brasil.indymedia.org/media/2003/07/2549045.mov.
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A certeza da vitória e o sentimento de nada a perder são faces de uma mesma moeda. 

O movimento social é, portanto, muitas vezes o último horizonte possível de mudança. Por 

agregarem os  anseios  e  desejos  de inúmeros  e  diferentes  trabalhadores  é  que se  coloca  a 

necessidade de romper com ideologias tão difundidas pelo neoliberalismo. Afirmar o trabalho 

e a juventude mas também negar possíveis soluções mágicas aos problemas sociais como a 

máxima  que  sugere  que  as  soluções  só  se  construirão  com as  práticas  locais  é  recusar  a 

ideologia liberal do “faça você mesmo”. É afirmar as responsabilidades do Estado frente à 

crise  social.  Contudo  é  preciso  não  cair  na  armadilha  contrária.  A  resposta  para  o 

enfrentamento social não se encontra na supervalorização do nacional ou na formação de uma 

articulação global de esquerda. 

O movimento social, e no caso específico o movimento urbano, ao se realizar e ao 

imprimir no tecido social sua luta, contribui para descortinar a realidade. Para trazer a tona à 

cidade real então oculta. Romper ideologias.  Quebrar consensos. Vislumbrar e denunciar a 

cidade  real.  Projetar  e  lutar  por  uma  outra  realidade.  Talvez  sejam  essas  as  maiores 

contribuições. E com certeza esse é um desafio para todos nós: movimentos e pesquisadores.  

Espera-se  que  este  trabalho  tenha  contribuído  no  sentido  de  apontar  alguns  dos 

desafios impostos pelas novas dinâmicas globais e com isso perceber as mudanças e também 

as permanências existentes na prática e organização dos movimentos sociais urbanos, e em 

particular o MTST. Todavia não foi pretensão determinar de forma definitiva e conclusiva 

quais os problemas e quais as supostas respostas que caberiam ao movimento social construir. 

O objetivo  foi  o de apontar  para alguns  cenários  possíveis,  pois  admite  a grande 

capacidade  de  mudança  que  o  movimento  carrega  em  seu  próprio  interior.  Ou  seja,  o 

movimento social em si mesmo é dinâmico e se transforma e em sua ação permanente coloca e 

recoloca diferentes questões. Ele não é estático (daí não ser viável construir uma teoria sobre 

ele) e talvez sua maior contribuição esteja na capacidade que tem em transformar um limite 

numa possibilidade.  Um desafio  num projeto de luta,  construindo esperanças (mesmo que 

momentâneas) para todos aqueles que compõem seu segmento social.
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