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Ampliam-se nas metrópoles brasileiras as ocupações de prédios, em sua maioria 

públicos, localizados em áreas centrais. A ocupação é preparada durante vários meses. No 

curso dessa, os futuros ocupantes definem as normas de convivência, que deverão ser 

seguidas ao longo da preparação e após a ocupação, dividem as tarefas organizativas e 

debatem o significado da ocupação: ser um espaço de sobrevivência e de luta. 

Boa parte dos movimentos sofre uma violenta repressão do Estado, mas, ainda 

assim, alguns consolidam ocupações e conquistam a solidariedade de outros movimentos 

sociais. Tal conquista advém da sua busca por autonomia financeira e política e de seu 

engajamento nas lutas na cidade.  

Muito embora a luta para ocupar a cidade possua uma vinculação histórica com a 

emergência do trabalho livre no país, o atual crescimento dessas ocupações  expressa, não 

só, o acirramento da contradição social diante do fim do pacto civilizatório, construído pelo 

ideário burguês de cidade moderna, como revela novas formas organizativas da classe 

trabalhadora em seu atual processo de reformatação. Além disso, a ocupação de prédios 

urbanos contribui para emprestar a lugares antes ocultos do olhar público, uma nova forma 

de apropriação e uma ressignificação.  

Tratam-se de lutas protagonizadas por sujeitos apartados do mundo do trabalho 

formal que, partindo de sua condição de vida precarizada, projetam uma contratendência à 
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miséria que empurra para a imediaticidade da luta pela sobrevivência diária e para sucumbir 

às estigmatizações que visam exilá-los do direito a lutar por direitos.  

O reconhecimento destes movimentos sociais requer não só a apreensão das 

circunstâncias históricas que propiciaram seu aparecimento como exige, também, a 

apreensão dos sujeitos desta ação, o que inclui: sua forma de inserção na classe (já que  a 

classe não é um todo homogêneo), suas aspirações, capacidade de imaginação e invenção, 

os quais contém misturados, elementos de recusa e afirmação da ordem vigente. Neste 

texto, apresento uma análise preliminar do perfil dos sujeitos organizadores de algumas das 

ocupações de prédios no Rio de Janeiro e dos determinantes sociais do aprofundamento da 

questão habitacional no momento atual. 

A afirmação de que a conformação social e espacial da cidade é resultante da luta 

entre as classes sociais, não me parece algo banal. Mesmo entre os autores marxistas há 

pouca valorização da importância dos enfrentamentos dos trabalhadores na luta pelo direito 

à cidade. Em geral, a elaboração centra-se mais enfaticamente numa visão que prioriza o 

papel do Estado, do capital imobiliário e do proprietário do solo no ordenamento da cidade. 

Constata-se, entretanto, que desde a emergência do trabalhador livre na sociedade 

brasileira, quando as cidades tendem a ganhar nova dimensão, tem início a chamada 

questão urbana. Na realidade, o processo de industrialização passa a condensar no mundo 

urbano as contradições sociais geradas pelo sistema capitalista.  É a partir deste momento 

que a luta dos trabalhadores pobres para terem acesso  à cidade grande no Brasil se 

constitui. 

Particularmente no Rio, foram os ex-escravos e demais trabalhadores pobres 

expelidos das áreas centrais que mais disputaram esses locais da cidade em busca de 

trabalho. Alvo de inúmeras campanhas de “higienização” sobrava-lhes, muitas vezes, 

ocupar as pântanos e encostas. A estes, juntaram-se parte dos imigrantes, recém chegados, 

que por serem considerados bons para o trabalho, ou por conseguirem acolhida de 

familiares tiveram, de certa forma,  melhores condições de acesso aos empregos, ainda que 

esses figurassem entre os trabalhos mais pesados. Para aqueles que conseguiram um 

emprego houve a possibilidade de associação às caixas de auxílio mútuo, o que propiciou 

alguma garantia, num contexto de ausência de um sistema de proteção social no país. 

Contudo, boa parte desses primeiros trabalhadores não foi incorporada ao mercado de 

trabalho formal e, certamente, sobreviveram a cada dia  acionando e recriando experiências 

acumuladas de enfrentamento à cidade negada. 

Para assegurar seu direito a moradia-, pré-condição de enraizamento à cidade-, os 

primeiros trabalhadores pobres do Rio enfrentaram o conjunto de ações destinadas à 
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expulsão dos moradores, entre elas, a grande reforma urbana do prefeito Pereira Passos, 

entre 1902 e 1906, que se propunha a sanear e civilizar a cidade, acabando com as 

habitações anti-sanitárias.  

Grande parte desses trabalhadores aglutinaram-se nas primeiras favelas e, aos 

poucos,  foram transformando o barraco em casas de alvenaria. Os esforços coletivos para 

que a favela continuasse a existir e/ou desfrutasse de uma infra-estrutura mínima levou à 

organização de associações de moradores, canal por meio do qual os representantes dos 

moradores se relacionavam com o poder público. Parte destas reivindicações foi 

posteriormente absorvida pelo estado, que, pelas mãos de seus representantes, passou a 

acionar mecanismos clientelistas para escolher as favelas beneficiadas e, algumas vezes, 

os beneficiados na favela. 

Antes mesmo, porém, da plena constituição do trabalho livre no Brasil já se tem 

notícia de lutas organizadas pelos trabalhadores mais pauperizados como é o caso da 

primeira greve de escravos operários no Brasil, em 1837, que eclodiu em protesto contra a 

prisão de  três trabalhadores. Desde essa época a dureza do Estado contra as 

manifestações sociais sempre esteve dirigida prioritariamente contra os segmentos mais 

pobres da classe trabalhadora.  

É importante, contudo, lembrar que a identidade dos primeiros trabalhadores foi 

construída não só por meio das lutas para sobreviver e resistir, mas, também, por meio de 

manifestações culturais e artísticas, como o samba, o jongo e demais expressões por meio 

das quais afirmavam positivamente suas visões de mundo e tentavam se contrapor à 

sociabilidade imposta pela cidade dos proprietários. 

 O que importa enfatizar é que desde o início do nosso processo de urbanização a 

luta dos trabalhadores para viver na cidade tem sofrido enormes e importantes mudanças 

que se acentuaram a partir da década de 70, quando mais da metade dos brasileiros(55,9%)  

passaram a viver nas cidades e ao final da década de 90, quando a população brasileira 

tornou-se majoritariamente urbana (81,2%).  

Em boa parcela dos países da periferia essa explosão de pessoas vivendo no mundo 

urbano se  deve à industrialização tardia. A atração exercida pelos pólos industriais sobre a 

massa de mão-de-obra expulsa do campo (em especial nos países que receberam 

empresas multinacionais que alavancaram a passagem de economias agroexportadoras 

para economias "semi-industrializadas", como o Brasil) provocou, a partir da década de 60, 

o surgimento de grandes pólos urbanos no Terceiro Mundo, que não receberam a provisão 

de habitações, infra-estrutura e equipamentos urbanos que garantissem qualidade de vida à 

população recém-chegada. O poder público pouco se empenhou nesse sentido, devido à 

abundância de mão-de-obra ofertada, às debilidades organizativas do proletariado e aos 
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vínculos entre governos e as elites dominantes, interessadas em conter os salários e o custo 

da mão-de-obra. 

 Resulta desse processo a estruturação da desigual, excludente e concentracionista 

sociedade urbana brasileira, cujas marcas são: uma gigantesca concentração demográfica 

nas grandes cidades e metrópoles  e a ausência de uma plena institucionalização das 

relações de trabalho, capaz de absorver os contingentes populacionais expulsos do campo. 

Com isso, foi gerada uma constante população excedente sujeita a acintosos processos de 

espoliação urbana2 e, ao mesmo tempo e pelo mesmo processo, produziu-se uma enorme 

pujança econômica, concentrada em ilhas de prosperidade, que tem, ao longo da história, 

provocado, como sua contraface, a fermentação de mobilizações sociais que denotam a luta 

dos segmentos sociais apartados do direito à cidade. 

Essas particularidades do processo de industrialização e urbanização no país não o 

configuram como um processo isolado, dado que está inscrito no movimento mais amplo da 

acumulação em escala mundial, cujos traços históricos tendem a se aprofundar na 

conjuntura atual. Entre estas marcas, destacamos: o lugar subalterno ocupado pelo país na 

organização do sistema capitalista e a forma socialmente excludente de estruturação do 

mercado de trabalho urbano. Maricato afirma que o processo de urbanização recria o atraso 

a partir de novas formas, como contraponto à dinâmica de modernização3.Longe de 

representar uma contraposição entre pólos opostos, o moderno no Brasil se nutre do atraso. 

São expressivas dessa relação,aparentemente contraditória, duas características 

fundamentais, atualmente bastante pronunciadas, da urbanização brasileira, a saber: o ritmo 

de crescimento das periferias pobres em relação aos centros urbanizados4 e o aumento do 

número de trabalhadores informais.  

A atual reestruturação produtiva, particularmente nos países periféricos, articulada à 

financeirização da economia e a mudanças no papel do Estado, ao acarretarem uma 

perversa associação entre o aumento da exploração do trabalho e a diminuição dos direitos 

sociais, contribuem para agudizar a exploração e o pauperismo, levando ao acirramento das 

contradições e dos antagonismos sociais e a um nítido e perverso aprofundamento da 

mencionada  relação  entre o moderno e o atraso na sociedade brasileira.  

Os breves momentos de crescimento econômico não superaram a tendência à 

estagnação, o que ocasionou, não só, o agravamento do desemprego estrutural e a 

                                            
a no âmbito das relações de trabalho” (KOWARICK, p. 59, 1980).  
3 MARICATO, Ermínia. Metrópole na periferia do capitalismo : ilegalidade, desigualdade e violência. São 
Paulo: Hucitec, 1996.  
4 Exemplifica isso o fato da taxa média de crescimento anual das cidades brasileiras ser  de 1,93%, o da periferia 
de São Paulo chegar a 4,3% ao ano (Instituto Cidadania, 2000). 
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ampliação dos já enormes bolsões de miséria, controlados seja por subvenções de natureza 

assistencialista, seja pela repressão policial, mas também, levou à crescente precarização 

das relações de trabalho e a intensificação de todas as formas de exploração e violência 

cometidas, sobretudo, contra as populações discriminadas racial, sexual e culturalmente. 

As grandes metrópoles contemporâneas constituem o lugar privilegiado das 

expressões e conseqüências mais intensas dos processos de reestruturação da produção 

capitalista em curso. Como as alterações na conformação do espaço urbano se dão de 

modo contínuo e cumulativo, cada fase carrega resquícios, memórias das fases pretéritas, e 

absorvem, de modo seletivo, um conjunto de atualizações, em geral muito pronunciadas e 

de elevado custo social, o que tem inclusive favorecido a conformação de ambientes cada 

vez mais degradados e violentos. Esses rearranjos espaciais espelham e ao mesmo tempo 

condicionam, mudanças na política de investimentoo e na luta entre as classes sociais. 

Essas alterações afetam decisivamente a forma de morar, de trabalhar e de 

consumir dos habitantes das grandes metrópoles. Entre as características principais destas 

mudanças, realçamos não mais a existência de trabalhadores pobres, migrantes à procura 

de trabalho, mas a crescente ampliação do número de trabalhadores, aparentemente sem 

destinação social, sem garantias de  sobrevivência - sintomas da atualização de traços 

históricos de uma urbanização excludente e segregadora-, que recusa aos pobres o direito à 

cidade. Os jovens provenientes dos segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora 

são, certamente, um dos segmentos sociais mais atingidos pela reestruturação neoliberal, 

pois a eles tem sido oferecido o estímulo ao consumo e negada a escola, o emprego e o 

acesso a outros bens de consumo coletivo, o que os torna vulneráveis ao aliciamento dos 

traficantes de drogas.5 

A forte desesperança social e política na qual boa parte da sociedade está imersa é 

resultante dessas determinações sociais concretas( aqui brevemente delineadas) e de uma 

intensa mistificação ideológica, que converte as escolhas por precarização, desemprego e 

pela desconstituição dos direitos em dados da realidade, naturalizando o que é um projeto 

da classe dominante em busca da preservação do lucro. 

Provavelmente, a face mais visível da radicalização da questão social no urbano é a 

existência, em contraponto aos aglomerados de segregação (favelas, cortiços e loteamentos 

clandestinos), de enclaves fortificados e autosegregados formados pelos condomínios de 

classe média alta. Nos dois habitats, nos aglomerados de segregação e nos enclaves, 

                                            
5 Ver a respeito em CASSAB, Maria Aparecida,2001 
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ocorre, segundo Cassab (2001), a partilha de valores, idéias e modos de vida, que 

interagem, ainda que parcialmente, na configuração da totalidade urbana. 

Apesar dessas mudanças atingirem o conjunto das metrópoles elas são percebidas 

com maior nitidez nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo. Nestas, concentram-se o 

aumento da ocupação de terrenos ou imóveis abandonados e  da favelização; o exponencial 

crescimento da população de rua no centro do núcleo da capital; a formação de enclaves 

fortificados; a extensão da periferização e a dramática exarcebação da violência.  

Diante desta circunstância, parte da classe trabalhadora tem sido obrigada ou a 

concentrar-se em áreas cada vez mais distantes do núcleo metropolitano, onde a disputa 

por condições materiais de vida urbana é menos intensa e onde são menos presentes as 

oportunidades de inserção no mercado de trabalho6, ou a ter que conjugar a situação de 

morador de rua, durante a semana e de morador de loteamentos periféricos nos finais de 

semana, ou, ainda, a condição de morador de favela.  

Cabe demarcar que a análise aqui efetuada se norteia pelo pressuposto teórico-

metodológico da necessária articulação entre trabalho e as formas de regulação da cidade, 

o que nos permite afirmar que as formas de precarização do trabalho no contexto da 

reestruturação produtiva encontram seu equivalente nos novos contornos assumidos pela 

questão social no urbano. Ou seja: a existência, a proliferação e  a intervenção, firme e 

radicalizada, dos diversos movimentos sociais dos “Sem-direito à Cidade” denota que a 

chamada questão urbana nada mais é do que a do que a manifestação no urbano de 

processos de resistência à contradição fundamental da sociedade capitalista: a contradição 

entre a apropriação privada dos meios de produção e do excedente social e sua produção 

cada vez mais socializada. Contradição, que não só se mantém como se radicaliza, 

especialmente, nos países da periferia do sistema. 

Ao contrário dos movimentos dos anos 80 no Brasil estes não possuem uma 

perspectiva participacionista, eles primeiro ocupam o prédio ou o terreno e depois convocam 

o poder público para negociar. Ao que tudo indica, esses  Movimentos dos “Sem” reúnem 

um segmento de classe trabalhadora  que pela via da organização tenta resistir à 

lumpenização e, assim, afirmar o seu direito a ter direito, numa sociedade que 

historicamente associou o direito ao trabalho. Penso que por meio da organização procuram 

enfrentar as estigmatizações que visam exilá-los do direito a lutar por seus direitos ao 

usufruto dos equipamentos e serviços sociais. Ainda que em circunstâncias extremamente 

adversas, esses Movimentos sociais oferecem uma possibilidade de que estes indivíduos – 

                                            
6 Ver em Ribeiro, Ana ,1997. 
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antes separados de si mesmos – resistam e, assim, possam vir a reconhecer sua identidade 

de trabalhador. 

Com uma atuação e um discurso que denota uma certa descrença nos poderes 

constituídos, os representantes desses Movimentos sociais expressam o esgotamento da 

capacidade ressocializadora das grandes cidades. MARTINS chama atenção para este fato 

quando afirma que nas grandes metrópoles “[...] a excludência vem se transformando num 

modo de vida” (MARTINS, p. 149, 2002) porque o que era antes vivido como transitório hoje 

perde o sentido da esperança de ascensão social, inclusive, no que concerne ao acesso a 

direitos sociais e políticos.  

Observando-se as práticas vivenciadas por alguns dos Movimentos de luta por moradia  

nos momentos de preparação e de consolidação das ocupações constata-se a clara 

intenção  dos organizadores de  despertar entre os participantes do Movimento o exercício 

de valores divergentes dos valores dominantes na grande cidade. Ilustra essa afirmação o 

estímulo à  ajuda na  organização de novas ocupações. Na medida em que esse exercício 

coletivo de  auxílo no processo de encubação de uam nova ocupação vai sendo assimilado 

na perspectiva da solidariedade aos que não possuem moradia, o Movimento contribui para 

que as ocupações se tornem instrumentos que auxiliam os sujeitos a mover a luta pelo 

território da cidade, o que pode vir a favorecer a disseminação de projetos classistas e 

anticapitalistas . 

O exame preliminar da organização e estratégia acionada pelo  Movimento permite 

inferir que:   

a) evidentemente, a conquista do lugar de moradia pela via da ocupação não é 

inaugurada com os atuais Movimentos dos Sem Teto,7 porém, ao contrário das 

ocupações tradicionais, a ação empreendida pelo movimento é parte de um projeto  

organizativo;  

b) as lideranças do Movimento consideram que só com uma mudança na 

correlação de forças, pela via  da apropriação do que é seu por direito, pode ser 

conquistada a abertura de negociações; 

c) ao ocupar o lugar de moradia, o Movimento procura o seu reconhecimento 

como sujeito, forçando, assim, a sua presença na arena de negociação;  

d) ao buscar definir o local de ocupação segundo o critério de proximidade com 

locais de trabalho, o Movimento busca recuperar a condição e a identidade  de 

trabalhador de seus participantes; 

                                            
7 Exemplo da antigüidade da ocupação de terras urbanas é fornecido pelas favelas na cidade do Rio de Janeiro. O 
início da ocupação da Favela da Rocinha ocorreu há mais de cem anos. 
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e)por não possuir ilusões com relação à democracia liberal, alguns representantes de 

alguns dos Movimentos de luta por moradia afastam-se das pretensões e mecanismos de 

participação utilizados pelos movimentos sociais dos anos 80 no Brasil.  

Ao acionar as estratégias antes descritas, parecem contrapor-se a alguns aspectos 

da cultura política de esquerda no Brasil, revelando a intenção de construir novas formas de 

confronto com os interesses dominantes em tempos de forte radicalização da questão 

social. Radicalização essa, que impõe importantes obstáculos à luta social. 

Neste sentido, é essencial sublinhar que essa luta vem sendo travada num contexto 

de crescente abismo social, o que contribui para conformar um quadro de ainda forte 

refluxo, que se agrava com a ausência do operariado da cena política. Soma-se a esses 

determinantes sociais o fato do estado brasileiro, em face, do aumento do pauperismo, 

intensificar estratégias de controle e discplinamento da classe trabalhadora efetuadas por 

meio da cooptação via estímulo ao empreendedorismo, do assistencialismo e, até mesmo, 

do brutal extermínio.  

Chama à atenção a presença significativa de mulheres na composição, e, muitas 

vezes, na coordenação dos Movimentos. Tratam-se de lutas vinculadas à sobrevivência 

diária da prole, responsabilidade, culturalmente, garantida pelas mulheres de nossa 

sociedade.   

Não é possível ainda presumir que estamos em face de uma nova representação 

coletiva das condições de classe, conformada a partir da reconfiguração da classe 

trabalhadora, de forma similar ao que ocorreu, de acordo com a análise de Sader8, ao longo 

da década de 70. Mas, estamos convencidos da necessidade de aprofundamento teórico 

voltado para a elucidação e o enfrentamento teórico e prático da atual conjuntura. 

Enfim, a reflexão efetuada nos conduz a afirmar que a questão enfrentada pelos 

“Movimentos dos Sem-cidade” é resultante de uma formação social em que o controle sobre 

a produção e distribuição da riqueza não é exercida pelos reais produtores. Sua efetiva 

superação só poderá ser alcançada, conforme afirmação de Engels9 caso sejam construídas 

as possibilidades efetivas de superação dessa forma social de produção e reprodução da 

vida. E esta alternativa é tanto mais urgente e necessária quanto mais intensificam-se as 

contradições desse sistema social, fortemente condensadas nas metrópoles do país. 
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