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RESUMO 

 

Esta tese versa sobre a luta política travada pelos sujeitos que vivenciam cotidianamente os 

efeitos mais perversos do processo de reestruturação produtiva do capital em países 

semiperiféricos, especialmente nas periferias urbanas do Brasil - o hiperprecariado. Dentre as 

múltiplas formas de expressão da resistência e insurgência protagonizadas pelas camadas 

populacionais subalternizadas nas cidades brasileiras, aquelas vinculadas à questão da moradia 

são certamente as mais proeminentes, não apenas porque se trata de um direito básico longe de 

ser universalizado, mas também em função do caráter profundamente seletivo que caracteriza 

a produção do espaço urbano no país. Em um cenário nacional marcado pela sensação 

generalizada de crise, pelo recrudescimento de manifestações protofascistas e por um 

preocupante avanço do capital sobre os incipientes direitos sociais conquistados, vem 

ocorrendo o aprofundamento do quadro crítico que se abateu sobre os movimentos sociais nas 

últimas três décadas. Nesse contexto, urge a necessidade de refletir sobre as contradições que 

marcam o fazer-político dos sujeitos pertencentes aos estratos sociais hiperprecarizados, na 

perspectiva de desvelar seus condicionantes mais íntimos. Para consecução de tal tarefa, 

repousaremos nossas análises sobre as experiências de luta pela moradia empreendidas pelo 

‘Terra Livre – Movimento Popular do Campo e da Cidade’ em João Pessoa-PB. Debruçando-

nos sobre o cotidiano dos territórios construídos por e a partir da luta política travada pelo 

mencionado movimento social, objetivamos colocar em relevo suas práticas espaciais, 

enfatizando as contradições nelas inscritas, a fim de apontar, além das especificidades que 

emolduram o fazer-político do hiperprecariado urbano, suas possibilidades e limites. As 

reflexões desenvolvidas ao longo desta pesquisa permitiram a formulação da tese de que o 

hiperprecariado, ao se colocar em movimento na busca pela efetivação do direito à moradia, 

promove uma territorialização contraditória da luta, prenhe de especificidades e caracterizada, 

entre outros aspectos, pela coexistência de práticas sócio-espaciais insurgentes e reiterativas da 

ordem vigente. 

 

Palavras-chave: Hiperprecariado. Movimento Social. Luta. Moradia.     

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is about the political struggle performed by the people who daily experience the 

most perverse effects of the process of capital's productive restructuring in semi-periphery 

countries, especially in the urban peripheries of Brazil - the hyperprecariat. Face to the multiple 

forms of resistance expression and insurgency starred by subalternized population groups in 

Brazilian cities, those binded to the issue of housing are certainly the most prominent, not only 

because it is a basic right that is not universalized, but also because of the deeply selective 

characteristic that characterizes the production of urban space in the country. In a national 

scenario marked by the generalized sensation of crisis, by the increment of proto-fascist 

manifestations and by a worrisome advance of capital over the incipient social rights conquered, 

there has been occurring the deepening of the critical situation that has affected the 

emancipatory movements in the last three decades. In this context, it is important the necessity 

to reflect about contradictions that mark the political-doing of the people who belong to the 

hyperprecariat social spheres, in the perspective of revealing their most intimate conditions. In 

order to accomplish this task, we will rest our analysis on the experiences of struggle for 

housing articulated by 'Free land - Popular Movement of the Countryside and the City' in João 

Pessoa-PB. Looking at the daily life of the territories built by and from the political struggle 

performed by the mentioned social movement, we aim to highlight their spatial practices, 

emphasizing the contradictions inscribed in them, pointing out, besides the specificities that 

frame the political-doing of the urban hyperprecariat, their possibilities and limits. The 

reflections developed during this research allowed to formulate the thesis that the 

hyperprecariat, when put in moviment in the search for the realization of the right to housing, 

promotes a contradictory territorialisation of the struggle, full of specificities and characterized, 

among other aspects, by the coexistence of socio-spatial practices insurgents and repetitives of 

the established order. 

 

Key-words: Hyperprecariat. Movement social. Struggle. Housing. 

  



 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral trata sobre la lucha política anunciada por los sujetos que pasan lo cotidiano 

por los efectos más perversos del proceso de reestructuración productiva del capital en países 

casi periféricos, especialmente en las periferias urbanas de Brasil – el “hiperprecariado”. Por 

las múltiples formas de expresión de la resistencia e insurgencia  protagonizadas por las clases 

de la población subalternadas en las ciudades brasileñas, aquellas atadas a la cuestión de la 

vivienda son seguramente las más prominentes, no solo porque se trata de un derecho básico 

lejos de ser universalizado, sino también en función de carácter profundamente selectivo que 

caracteriza la producción del espacio urbano en el país. En un escenario nacional señalado por 

la sensación general de crisis, por el recrudecimiento de manifestaciones protofascistas y por 

un preocupante avanzo del capital sobre los incipientes derechos sociales conquistados, ocurre 

la profundización del escenario crítico que pasó a los movimientos sociales en las últimas tres 

décadas. En este contexto, persigue la necesidad por reflexionar sobre las contradicciones que 

señalan el hacer-político de los sujetos pertenecientes a los estratos sociales hiperprecarizados, 

en la perspectiva de desvelar sus condicionantes más íntimos. Para la consecución de dicha 

tarea, reposaremos nuestra análisis sobre las experiencias de lucha por la vivienda emprendidas 

por el ‘Tierra Libre – Movimiento Popular del Campo y de la Ciudad’ en João Pessoa-PB. 

Volcándose sobre lo cotidiano de los territorios construidos por y a partir de la lucha política 

introducida por el dicho movimiento social, objetivamos poner de relieve sus prácticas 

espaciales, con énfasis a las contradicciones en ellas inscriptas, a fin de apuntar, además de 

especificidades que  rebordean el hacer-político del hiperprecariado urbano, sus posibilidades 

y límites. Las reflexiones desarrolladas a lo largo de esta investigación permitieron manifestar 

la tesis que el hiperprecariado, al convertirse en movimiento en la busca por la efectuación del 

derecho a la vivienda, promueve una “territorialización” contradictoria de la lucha, preñada de 

especificidades y caracterizada, entre otros aspectos, por la coexistencia de prácticas socio-

espaciales insurgentes y reiterativas del orden en vigor.  

 

Palabras-clave: Hiperprecariado. Movimiento Social. Lucha. Vivienda.  
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INTRODUÇÃO 

 

Pensadores da contemporaneidade ligados aos mais diversos campos do conhecimento 

e tributários das mais variadas perspectivas teórico-metodológicas - a exemplo de Hobsbawm 

(1995), Mészáros (2007), Harvey (2013), Kurz (1999), Bernardo (2000) e Castoriadis (2006) - 

não hesitam/hesitaram em afirmar que os limites estruturais do modelo societário vigente têm 

se expressado de forma cada vez mais evidente nas últimas décadas, sobretudo a partir da 

intensificação do processo de reestruturação produtiva do capital e da agudização de seus 

momentos críticos, cujos efeitos perversos impactam trabalhadores de todo o mundo, 

principalmente aqueles pertencentes aos países da (semi)periferia do capitalismo global.  

Paradoxalmente, os desafios interpostos às forças sociais contestatórias do status quo 

têm produzido a sensação generalizada de que não há alternativa à sociedade do capital. Nas 

palavras de Castoriadis (2006, p. 13), proferidas em uma conferência realizada no ano de 1989, 

estamos em meio a uma “época de conformismo generalizado”, cujos sintomas mais evidentes 

já se faziam notar, segundo o filósofo greco-francês, desde a década de 1970.  

Nesse contexto amplamente desfavorável para os que pleiteiam a superação das 

injustiças sociais, no qual a ofensiva do capital sobre os direitos mais elementares tem dado o 

tom dos projetos políticos hegemônicos no mundo (verifique-se, a título ilustrativo, a supressão 

de garantias e direitos trabalhistas em vários países), os processos de resistência popular, 

embora não tenham desaparecido completamente, escassearam e perderam robustez, sobretudo 

a partir da década de 1990 (SOUZA, 2006).  

No contexto brasileiro contemporâneo, o quadro sociopolítico de ataque aos direitos 

trabalhistas é revestido por elementos ainda mais dramáticos, derivados, por seu turno, da 

ascensão, por via de um golpe midiático-jurídico-parlamentar concretizado no ano de 2016, de 

um governo completamente alinhado com os mais perversos projetos societários do capital.     

Por essas razões, passados quase trinta anos desde a supramencionada conferência, 

ainda é difícil discordar de Castoriadis (2006) quanto a esse diagnóstico mais geral em que o 

autor reconhece a forte apatia dos movimentos de negação do conjunto de heteronomias 

presentes na atual estrutura societária.  

Isso não pode empanar, contudo, a percepção de que uma miríade de formas de 

expressão da insurgência popular, ainda que embrionárias e limitadas espaço-temporalmente, 

eclodem aqui e acolá, produzindo perturbações sistêmicas mais ou menos profundas. Isto é: 

ainda há espaço para o inconformismo na “era do conformismo generalizado”.  
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Esse contingente de inconformados tem sido capaz de protagonizar, nas mais diferentes 

escalas, ações de contraposição aos projetos societais dominantes. Dos chamados “movimentos 

antiglobalização” à luta de bairro, passando pelos movimentos relacionados à defesa dos 

territórios pertencentes às populações tradicionais (quilombolas, indígenas etc.), são inúmeros 

os exemplos de ações coletivas que põem em causa, tácita ou explicitamente, a ossatura social 

instituída. 

Nesse sentido, dar razão a Castoriadis (2006) no presente significa reconhecer a 

emergência de um contexto eivado de limites, no qual se verifica uma desalentadora exiguidade 

de experiências insurgentes consistentes, mas jamais a inexistência absoluta destas.        

Ante o quadro crítico e contraditório sinteticamente apresentado, acreditamos que se 

impõe aos pesquisadores comprometidos com aspirações políticas emancipatórias a tarefa de 

intensificar os esforços no sentido de compreender as nuances inscritas nas práticas políticas 

dos sujeitos que se insurgem, de forma mais ou menos contundente, contra a ordem 

estabelecida.  

E é precisamente disso que trata esta tese. Em um plano mais geral, pode-se afirmar que 

o desejo de contribuir, ainda que de forma muito modesta, com a elucidação das especificidades 

processuais que caracterizam o fazer-político dos estratos sociais desvalidos na luta por 

melhores condições para a reprodução da vida foi a razão fundante da feitura do presente 

trabalho. Desse modo, podemos afirmar que todas as reflexões contidas nas próximas linhas 

derivam, direta ou indiretamente, de uma questão bastante ampla, complexa e fundamental para 

os debates no âmbito da teoria social crítica desde seus primórdios: o que podem as camadas 

sociais subalternizadas? 

A cidade brasileira contemporânea, sobretudo suas periferias mais precárias, expressa 

muito claramente a conjuntura paradoxal explicitada nos parágrafos precedentes.  

Não faltam razões objetivas para que os sujeitos subalternizados se ponham em 

movimento visando, de forma mais ou menos lúcida, questionar sua posição social. De certo 

modo, eles até o têm feito. Basta um olhar minimamente atento ao noticiário midiático para 

constatar, ainda que de forma superficial, os inúmeros momentos em que as contestações sociais 

irrompem na cena urbana nacional, desde aquelas essencialmente pontuais até as mais ousadas 

e insurgentes. Os exemplos são variados: passeatas; manifestações em espaços públicos; 

bloqueios de ruas, avenidas e estradas; ocupações de prédios públicos e privados etc. Isso ocorre 

porque, na esteira do processo de reestruturação produtiva do capital que marca a 
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contemporaneidade, abundam problemas sócio-espaciais1 urbanos e nem mesmo o grau de 

alienação que acomete a sociedade brasileira pode aplacar essa realidade.  

Mesmo assim, incorreríamos em rematada ingenuidade se não reconhecêssemos que a 

conjuntura atual tem se notabilizado pelo arrefecimento e pela apatia dos movimentos sociais 

emancipatórios no Brasil, fato que reverberou, inclusive, dentro dos espaços de produção 

acadêmica do país, gerando, desde a virada do século XX para o XXI, certo desinteresse pelo 

tema, conforme podemos constatar no lamento de autores como Ribeiro (1991), Souza (2008c; 

2009b) e Ikuta (2008). 

As grandes manifestações ocorridas em junho de 2013 no Brasil e, principalmente, seus 

desdobramentos políticos posteriores deveriam ter recolocado a reflexão sobre o quadro crítico 

dos movimentos sociais brasileiros na ordem do dia. Desde aquela data, restou ainda mais 

latente, conforme bem observa Souza (2015), que as organizações situadas no espectro político 

progressista perderam a capacidade de sensibilizar as camadas populares da sociedade.  

Seja na onda de protestos inaugurada pelo Movimento Passe Livre de São Paulo em 

2013, seja nas manifestações pró e contra o golpe perpetrado contra a presidenta Dilma 

Rousseff, a parcela menos favorecida da população não se fez presente de forma massiva nos 

eventos políticos mais importantes da história recente do país, conforme evidenciam diversas 

pesquisas realizadas por institutos2 ligados a grupos empresariais midiáticos3. 

Em uma perspicaz análise sobre essa conjuntura política, determinada liderança ligada 

a um movimento social urbano de João Pessoa asseverou: “As bandeiras dos movimentos 

sociais até estavam presentes nas manifestações, mas o grosso da base não botou o pé na rua”. 

A questão que angustiou muitos dos integrantes dessas organizações foi: por quê? 

Em uma primeira aproximação, pode-se afirmar que, para além dos fatores objetivos 

que contribuem para arrefecer o ímpeto político das camadas sociais mais pobres (a exemplo 

do cansaço após longas jornadas de trabalho, agravado pela letargia e pela má qualidade do 

transporte público), existem motivações ligadas ao papel desmobilizador das denominações 

religiosas neopentecostais que tomaram conta das periferias urbanas brasileiras, à influência do 

tráfico de drogas de varejo sobre as possibilidades de organização política das áreas sob seu 

                                                           
1 Ao longo deste trabalho, a expressão sócio-espacial será grafada sempre com hífen. Desse modo, coadunamo-

nos ao pensamento de Souza (2008f), para quem o uso hifenizado do termo mencionado ultrapassa os limites da 

estética textual e assume um conteúdo ideológico, no sentido de reafirmar a importância do espaço enquanto  
categoria indispensável para a compreensão da realidade social.      

2 Obviamente, não devemos confiar sem reservas nos dados produzidos por institutos de pesquisa como o 

Datafolha. Porém, na falta de dados mais pormenorizados e confrontando as informações com a nossa observação 

das referidas manifestações em João Pessoa-PB, é possível constatar essa sub-representação.  
3 Para ter acesso a alguns desses dados, consultar: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1756731-perfil-

coxinha-domina-manifestacoes-pro-e-anti-dilma-em-sao-paulo.shtml>. Acesso em: 30 nov. 2016. 



27 

 
 

domínio e à cooptação estatal - exercida, de um lado, pela absorção e cooptação dos quadros 

políticos ativistas e, de outro, pelas políticas compensatórias – que são relevantes pontuar. 

Somem-se aos fatores citados “o embrutecimento cultural”, o temor quanto às ações repressivas 

do aparelho policial e a sensação de melhorias materiais proporcionadas pela expansão recente 

do consumo (SOUZA, 2015, p. 184). 

Em virtude do já mencionado desinteresse acadêmico pelas questões relativas aos 

movimentos sociais urbanos no Brasil, muitos pesquisadores das chamadas ciências sociais, 

ainda que não tenham expressado isso claramente em seus trabalhos acadêmicos, também se 

fizeram questionamentos sobre as razões pelas quais os segmentos sociais mais impactados 

pelos efeitos nocivos da conjuntura econômica e política nacional não assumiram papéis 

políticos mais destacados desde as “jornadas de junho”.    

Tais constatações - oportunizadas tanto pelos debates travados nos eventos científicos 

que participamos nos últimos quatro anos como pelos anos de vivência junto aos movimentos 

sociais em João Pessoa - demonstram o grau de isolamento e desconexão para com a realidade 

das periferias urbanas que se abateu sobre parte significativa dos estudiosos das questões sociais 

no país, ao passo que ilustram o distanciamento entre grande parte das organizações ativistas e 

suas respectivas bases sociais, em um contexto marcado pela cooptação ampla de seus quadros 

políticos. 

Do ponto de vista acadêmico, as principais consequências da negligência com a qual o 

tema dos movimentos sociais brasileiros, notadamente os urbanos, vem sendo tratado pelos 

pesquisadores emergem muito claramente em conjunturas como a atual. Elas se revelam não 

apenas nos diagnósticos genéricos acerca das razões pelas quais determinadas pautas não 

sensibilizam os trabalhadores mais pobres das periferias citadinas (a exemplo da “luta contra o 

golpe” perpetrado no ano de 2016), mas também em visões pouco acuradas acerca da realidade 

cotidiana dos espaços por eles habitados. 

Além disso, ainda no tocante ao plano acadêmico e aos efeitos do descaso para com a 

temática dos movimentos sociais urbanos reinante na literatura brasileira, convém destacar que, 

a despeito de todos os esforços analíticos resultantes das pesquisas vinculadas à teoria social 

crítica na perspectiva de compreender os processos de movimentação rebelde da sociedade, 

parte significativa das reflexões científicas não conseguiu se libertar de determinadas amarras 

teórico-conceituais que empanam a natureza contraditória e específica que reveste os processos 

de resistência e insurgência levados a cabo pelas camadas subalternizadas da população.  

Nesse sentido, concordamos com as reservas de Zibechi (2011) quanto ao tratamento 

analítico recorrente nas pesquisas latino-americanas acerca dos ativismos sociais, segundo o 
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qual os processos de organização das camadas populares, sobretudo nas periferias urbanas, 

ocorreriam dentro de um modelo previamente concebido e perseguido de forma plenamente 

lúcida. Segundo o mesmo autor, as lutas dos subalternos nem sempre são resultado de projetos 

políticos claros e precisamente definidos. Ou seja, no mais das vezes, quando tratamos de lutas 

populares, é o “caminhar que faz o caminho”. 

Diante do exposto, pode-se afirmar, em um plano mais específico, que o esforço 

intelectual e prático-político empreendido nos anos de construção do presente trabalho 

objetivou compreender as contradições, potencialidades e limites dos movimentos sociais de 

luta por moradia protagonizados pelas camadas populares, tendo por base e parâmetro as 

experiências vivenciadas junto ao hiperprecariado residente em ocupações urbanas da cidade 

de João Pessoa-PB.   

O conceito de ‘hiperprecariado’, central nesta pesquisa, designa justamente esse 

conjunto heterogêneo formado por trabalhadores da (semi)periferia do capitalismo 

contemporâneo cujas condições de reprodução da força de trabalho e da vida, que sempre foram 

precárias, depauperaram-se ainda mais em face dos desdobramentos nefastos da reestruturação 

produtiva do capital. Suas formas de organização política, táticas e estratégias de luta gravitam, 

via de regra, em torno de questões básicas de sobrevivência, destacando-se, dentre elas, a 

moradia. Seus fazeres-políticos são, portanto, profundamente impactados pelos desafios 

cotidianos da penúria material e dos estigmas a que estão submetidos.     

Em função dos rendimentos parcos e incertos - derivados, em grande parte, de atividades 

laborais informais e realizadas mediante alto grau de comprometimento físico e mental -, essa 

fração da classe trabalhadora esteve historicamente alijada do mercado imobiliário formal, 

habitando, quando não a rua, espaços segregados, insalubres, com alto grau de vulnerabilidade 

e violência, exercida tanto pelo aparelho policial como por grupos ligados ao tráfico de drogas 

de varejo.  

Para suprir a necessidade básica de residir, parte do hiperprecariado adere à luta 

organizada, originando ativismos sociais que passam a oferecer resistência e a disputar o espaço 

citadino contra os agentes privados e o Estado.  

Assim como ocorre em quase todas as grandes e médias cidades brasileiras, na cidade 

de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, a luta pela moradia é histórica. Também nesta 

cidade o modelo econômico implantado pelo no país produziu toda a sorte de problemas sócio-

espaciais urbanos, dentre os quais destacamos o elevado número de pessoas envoltas pela 

precariedade habitacional. A exemplo do que ocorrera em outras localidades, na capital 

paraibana o ápice da agitação popular ocorreu entre o final dos anos 1970 e meados dos anos 
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1990. Depois de quase duas décadas de relativo arrefecimento, os movimentos sociais ensaiam 

um processo de reorganização, decisivamente influenciado pelo contexto de crise política e 

econômica pela qual passa o Brasil - cujas origens remetem ao colapso do sistema financeiro 

global ocorrido em 2008 (HARVEY, 2011), sendo que seus rebatimentos sociais mais nocivos 

começaram ser notados a partir de 2014.  

É o entrelaçar de todos esses fatores que justifica o esforço contido neste estudo. De 

forma mais ampla, pretendemos contribuir com a elucidação dos processos organizativos 

peculiares ao hiperprecariado, pondo em questão seu movimento (contraditório) de 

resistência/insurgência frente aos desígnios da sociedade contemporânea. De modo específico, 

objetivamos analisar os condicionantes particulares da luta por moradia em João Pessoa, 

colocando em causa as táticas e contradições inerentes à reorganização das forças populares na 

referida cidade.  

Faremos isso, frise-se, por meio de uma investigação que penetrará nas dimensões 

microescalares dos processos de resistência popular. Desse modo, empreenderemos uma 

prospecção que irá ao cotidiano dos territórios produzidos pelos ativismos, enfatizando os 

principais (des)caminhos da luta política que se constrói diariamente. Isso não significa, 

ressalve-se, que recorreremos a descrições minuciosas, como aqueles antigos viajantes que 

repousam sobre os povos desconhecidos o olhar do exótico. Na verdade, buscaremos o desvelar 

da práxis do hiperprecariado por meio da partilha de seu fazer-político diário.   

Seria ocioso mencionar a relevância do tema para a ciência geográfica não fosse a 

histórica negligência com a qual a categoria espaço foi tradada no âmbito da teoria social crítica, 

padecendo desse mal, inclusive, vários geógrafos. Nesse sentido, constitui-se como elemento 

fulcral desta pesquisa a análise das espacialidades construídas por e partir das ações políticas 

organizadas do hiperprecariado, considerando-se, como premissa fundante da reflexão, a 

necessária vinculação territorial que a luta pela moradia encerra.       

Fundamentando nossas análises nas experiências oportunizadas pela pesquisa realizada 

junto ao “Terra Livre – Movimento Popular do Campo e da Cidade” (TL) e às Ocupações 

Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova, situadas na cidade de João Pessoa-PB, 

argumentaremos que o hiperprecariado, ao se colocar em movimento na busca pela efetivação 

do direito à moradia, promove uma territorialização contraditória da luta, prenhe de 

especificidades e caracterizada, entre outros aspectos, pela coexistência de práticas sócio-

espaciais insurgentes e reiterativas da ordem vigente. Advogamos, ainda, que essa tensão 

imanente integra, de modo muito peculiar, o fazer-político das classes populares, constituindo-

se, simultaneamente, como obstáculo e combustível para sua movimentação contestatória. 
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a) A (re)construção desta pesquisa 

 

Acreditamos que a trajetória do pesquisador na busca pela circunscrição espaço-

temporal de seu objeto pode ser assaz reveladora, uma vez que as “condições de produção do 

conhecimento”, que entrelaçam história, cultura e sociedade, influenciam fortemente uma 

pesquisa, desde a definição do que se quer pesquisar até a formulação de seus resultados. Nesta 

investigação científica, isso é ainda mais importante, já que propomos certo grau de 

aproximação na relação pesquisador/pesquisado (DEMO, 1999).  

Além disso, o exercício de reconstituir a trajetória percorrida no processo de construção 

do tema e do recorte espaço-temporal deste estudo, cuja concretização não pode se dar senão 

no contato dialógico com os sujeitos pesquisados, serve ao propósito de, situando precisamente 

o que estará sob nossa análise, situar a nós mesmos no universo da pesquisa. 

O encontro definitivo com o urbano enquanto foco de inquietações acadêmicas se deu 

através do cinema, mais precisamente em função da exibição, em uma disciplina da graduação, 

do curta metragem ‘Ilha das Flores’4. A transformação desse tema em uma sucessão de 

pesquisas realizadas por este autor será exposta a seguir. 

Concluímos a graduação em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba 

apresentando um trabalho de conclusão de curso cujo título era “Segregação sócio-espacial e 

qualidade de vida nas ZEIS de João Pessoa-PB” (LIMA, 2009). Discutimos a problemática 

relacionada à implantação da política urbana de Zonas Especiais de Interesse Social5 em João 

Pessoa-PB e as repercussões sobre a vida das pessoas nelas residentes.  

Uma das principais conclusões a que chegamos foi sobre a inexpressividade da referida 

política pública urbana no que tange à melhoria das condições sócio-espaciais produzidas pela 

pobreza material característica dessas áreas. 

                                                           
4 Pensada e dirigida pelo cineasta brasileiro Jorge Furtado, a película retrata as péssimas condições de vida da 

população residente em um lixão no qual se depositava parte significativa dos resíduos sólidos produzidos na 

cidade de Porto Alegre – RS. O texto belíssimo, o roteiro singular e a exposição da miséria urbana foram aspectos 

que geraram grande impacto na formação deste pesquisador. Para maiores detalhes, ver: FURTADO, J. Ilha das 

flores. Brasil: Sagres, 1988. Parte da Coletânea Curta os Gaúchos. 
5 Convém lembrar que o dispositivo das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) está previsto na alínea “f”, 

inciso V, do artigo 4º do Estatuto da Cidade. Ao dispor sobre os instrumentos da política urbana nacional, o 

supracitado Estatuto estabelece que as Zonas Especiais de Interesse Social são seus institutos políticos e 

jurídicos. Dessa forma, pode-se afirmar que a ZEIS significa uma categoria específica de zoneamento da cidade, 

que possibilita a criação de normas especiais de uso e ocupação do solo para fins de regularização fundiária de 

áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e de 

edificações, reconhecendo o processo histórico de exclusão social que vitimou as pessoas nelas residentes 

(SAULE JÚNIOR, 2004, p. 363). 
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Essa inquietação produziu a necessidade pessoal de permanecer estudando o tema. E 

assim o foi. Ingressamos no mestrado em Geografia da mesma instituição na qual concluímos 

os estudos de graduação, a UFPB. Desenvolvemos a pesquisa intitulada “Zonas Especiais de 

Interesse Social: a institucionalização da segregação sócio-espacial em João Pessoa-PB” 

(LIMA, 2012). Esse trabalho contribuiu para reforçar algumas ideias que já tinham vindo à tona 

na pesquisa anterior, para desmentir outras e, naturalmente, para suscitar novas inquietações. A 

principal delas era a suspeita de que o Estado, por meio de suas práticas, estava a 

institucionalizar aquilo que deveria, ao menos em teoria e no “espírito da lei”, ser superado com 

a política das ZEIS: a segregação sócio-espacial (LIMA, 2012). 

Com o acúmulo de discussões possibilitadas pela execução desses trabalhos, 

construímos o projeto de pesquisa que aqui se desdobra. A ideia inicial era discutir mais 

profundamente em que termos se produz a segregação sócio-espacial em João Pessoa-PB e 

como a atuação estatal contribuía para legitimá-la; e, ainda, quais estratégias estavam por trás 

desse processo que chamamos de institucionalização da segregação sócio-espacial. 

Para tanto, ainda no projeto que nos permitiu lograr acesso ao doutoramento, 

selecionamos quatro áreas da cidade de João Pessoa que considerávamos fundamentais para 

entender como se entrelaçam as novas e as velhas dinâmicas sócio-espaciais responsáveis pelo 

surgimento e perpetuação das cisões no tecido sociopolítico-espacial urbano da capital 

paraibana. São elas: a comunidade São José; a comunidade Rabo de Galo; o Conjunto Gervásio 

Maia e; a Ocupação Tijolinho Vermelho.  

As leituras que realizamos durante o doutorado, as dificuldades de operacionalizar uma 

pesquisa de dimensões tão grandes, as mudanças nas posturas e convicções teóricas frente às 

políticas públicas gestadas pelo Estado capitalista e o amadurecimento pessoal e intelectual que 

os anos de vida acadêmica trouxeram podem ser considerados fatores que provocaram a 

(re)construção de nossa pesquisa. 

Entretanto, nenhum desses fatores foi tão decisivo quanto os seguintes: a vivência junto 

aos moradores das ocupações urbanas estudadas neste trabalho e aos militantes do movimento 

popular Terra Livre e; o desejo de participar e contribuir mais diretamente com as táticas e a 

possibilidade de insurgência social. 

Sendo assim, podemos afirmar que, após esse longo caminhar, conseguimos estabelecer 

um recorte espaço-temporal bastante claro para consecução dos objetivos desta pesquisa: as 

experiências de luta pela moradia decorrentes da atuação do Terra Livre na cidade de João 

Pessoa-PB entre os anos de 2013 e 2017, com ênfase nos processos sociopolítico-espaciais 

cotidianos que vivenciamos nas Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova.   
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Descobrimos a existência da Ocupação Tijolinho Vermelho por meio de reportagens 

veiculadas em portais eletrônicos locais que davam conta de “transtornos provocados por 

manifestantes que invadiram o imóvel onde funcionou o Hotel Tropicana”6. Uma rede casual 

de amigos que transitam em espaços políticos e acadêmicos comuns permitiu nossa 

aproximação para com os ocupantes e os membros da organização que os apoiava (O Terra 

Livre). 

Consultamos sobre a possibilidade de conhecer a ocupação, informando, desde o início, 

as nossas pretensões de estudá-la e integrar suas experiências ativistas ao conjunto de 

preocupações desta tese de doutoramento. Nesse momento, fomos informados de que iria 

ocorrer um “mutirão de limpeza” na ocupação e de que havia necessidade de pessoas dispostas 

a ajudar. “Se você puder ir e ajudar, penso que seja uma boa forma de chegar na ocupação”, 

disse uma militante com a qual fizemos os primeiros contatos.  

No dia 08/06/2014, adentramos pela primeira vez na Tijolinho Vermelho e participamos 

da atividade do dia, isto é, das tarefas de limpeza de uma determinada área do prédio. Desde 

aquela data, fomos estreitando as relações com os sujeitos, tomando parte das atividades 

políticas da ocupação e nos integrando ao processo de luta por eles protagonizado.  

Em agosto de 2014, depois de alguns meses acompanhando as atividades políticas da 

Ocupação Tijolinho Vermelho, eis que surge a oportunidade de um novo “encontro”. Em uma 

das constantes correspondências eletrônicas (e-mails) trocadas pelos militantes do Terra Livre, 

tomamos ciência do surgimento de outro espaço ocupado, situado em um bairro denominado 

Treze de Maio, nas proximidades de uma comunidade pobre chamada ‘Riachinho’. Tratava-se 

da Ocupação Capadócia.  

Em setembro de 2015, momento em que já possuíamos uma inserção consolidada nos 

dois espaços supramencionados, eis que surge a Ocupação Terra Nova, instalada no bairro de 

Mandacaru, localidade caraterizada pela existência de diversos assentamentos precários.  

Essas três Ocupações, em função de suas características sócio-espaciais específicas, 

forneceram ricas experiências de luta política, sobre as quais versa este trabalho.  

 

b) Fundamentos teórico-metodológicos e político-filosóficos: pensando a utopia na “época 

do conformismo generalizado” 

 

                                                           
6 Disponível em: <http://portalcorreio.uol.com.br/cidades/conflito/2013/06/06/,2190OCUP ANTES-HOTEL-

TROPICANA-FAZEM-PROTESTO-QUEIMAM-PNEUS-CENTRO.aspx>. Acesso em: 19 nov. 2014. 
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Esta tese foi concebida no âmbito de uma matriz epistemológica que busca, tanto quanto 

possível, evitar a fragmentação analítica da realidade social. Isso significa dizer que nossas 

reflexões buscarão evitar a sobrevalorização de determinada dimensão do social-histórico em 

detrimento das demais. Desse modo, o econômico, o político e o cultural serão, assim como a 

objetividade e a (inter)subjetividade dos processos escrutinados, analisados com base em uma 

dialética aberta que escape dos esquemas interpretativos reducionistas.  

De acordo com o que podemos depreender da leitura das obras de Castoriadis (1982; 

1987a; 1987b; 2002; 2006a), principal teórico que inspira a fundamentação político-filosófica 

desta tese, um método fundamentado na "dialética aberta" é permanentemente atravessado pelas 

tensões entre o real e a teoria, colocando-se sempre permeável à necessidade de redefinição 

constante perante os imperativos do social-histórico. Desse modo, o sujeito cognoscente 

concebe a realidade como algo em permanente processo de (auto)instituição, no plano material 

e imaginário, abrindo-se também para o “não ser”. 

Tal concepção, além de permitir a percepção dos limites espaço-temporais de qualquer 

projeto teórico, compreendendo-o sempre como algo inacabado, abre possibilidades para a 

construção de projetos políticos voltados para a transformação da realidade.   

Nesse sentido, do ponto de vista teórico-político, podemos afirmar que esta pesquisa é 

tributária do pensamento libertário que, por seu turno, compreende uma multiplicidade de 

correntes e perspectivas, do anarquismo clássico ao autonomismo. O que elas têm em comum 

é, sobretudo, a objeção simultânea ao status quo capitalista (incluindo aí todo o conjunto de 

opressões constantemente reproduzidas em nossas sociedades: exploração de classe, racismo, 

patriarcalismo etc.) e ao “socialismo” burocrático e seus pressupostos autoritários (SOUZA, 

2006). Em um plano mais específico, podemos afirmar que o projeto político-filosófico 

autonomista baliza as reflexões contidas nesta pesquisa.  

O principal articulador da filosofia autonomista é o pensador Cornelius Castoriadis. 

Nascido em Istambul no ano de 1922, o referido pensador residiu na França entre 1945 e 1997, 

ano de sua morte. Com formações na área de Direito, Economia e Filosofia, Castoriadis 

escreveu textos que abarcavam temas diversos ligados à Psicanálise, à Linguística e, 

obviamente, à Filosofia. Sua grande obra, denominada A Instituição Imaginária da Sociedade, 

tornou-o reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes pensadores do século 

XX. 

A expressão autonomia advém do grego autos, que significa ‘próprio’, e nómos, que 

quer dizer ‘lei’. Autonomia significa, portanto, ‘dar-se a sua própria lei’. Na prática, isso 

significa “tomar nas mãos o próprio destino: liberdade política e percepção da história como 
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criação. A autonomia é o contrário de paternalismo, de tutela” (SOUZA, 2006, p. 69). Sendo 

assim, a situação oposta à autonomia é a heteronomia, na qual as leis são impostas por instâncias 

sociais investidas de superioridade.  

Uma hipotética sociedade autônoma seria, portanto, caracterizada por indivíduos 

vivendo no gozo de plenas condições materiais e imateriais para o exercício da liberdade de 

escolha, autodeterminando o conteúdo de suas vidas de forma lúcida e livre do conjunto de 

formas de opressão da sociedade. 

Pensar os processos instituintes do social-histórico a partir de uma dialética aberta 

permite que, sem deixarmos de reconhecer os limites do presente, vislumbremos um horizonte 

de superação das injustiças sociais, sempre tendo a consciência do vir-a-ser ininterrupto desse 

processo, pois, como bem observou Castoriadis (1983, p. 33): 

 

Uma sociedade justa não é uma sociedade que adotou leis justas para sempre. 

Uma sociedade justa é uma sociedade onde a questão da justiça permanece 

constantemente aberta, ou seja, onde sempre existe a possibilidade 

socialmente efetiva de integração sobre a lei e sobre o fundamento da lei. Eis 

aí uma outra maneira de dizer que ela está constantemente no movimento de 

sua auto-instituição explícita. 

 

 

c) Interagir e colaborar 

 

Tendo em vista os brevíssimos apontamentos feitos até o presente momento, 

acreditamos que, para a consecução dos objetivos desta pesquisa, isto é, para desvelarmos as 

contradições do processo de territorialização da luta por moradia em João Pessoa de modo a 

pôr em relevo as diversas dimensões sócio-históricas que operam em seu movimento de 

realização, optamos pelo mergulho no cotidiano dos ativismos estudados, utilizando-nos, para 

tal, de estratégias metodológicas vinculadas à pesquisa participante.   

Conforme observou Brandão (2007), trata-se de uma modalidade de prospecção 

científica que possui os seguintes pressupostos básicos: 

- partir da compreensão de uma totalidade social dinâmica na qual as escalas devem 

estar articuladas. Por mais que o alcance da pesquisa seja local e que sua proposta de 

intervenção seja circunscrita no tempo e no espaço, não se podem perder de vista as interações 

multiescalares que compõem o quadro de determinações de um objeto; 
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 - deve-se partir da realidade concreta (acrescente-se: concreto-abstrata) dos sujeitos, 

tomados individualmente ou em seu coletivo. Para tanto, é preciso contemplar devidamente 

suas experiências e as interpretações que fazem da sua prática social; 

- não pode prescindir da devida contextualização histórica (acrescente-se: espacial), a 

fim de compreender o momento do fluxo histórico que se pretende analisar, bem como a 

inserção dos sujeitos nele; 

- deve-se articular teoria e prática; 

- deve-se ter em conta que o pesquisador é constantemente informado pelo sujeito 

pesquisado e isso determina um necessário retorno prático do pesquisador; 

- há um compromisso social, ideológico e político do pesquisador para com os sujeitos 

pesquisados. 

 

Esses e outros princípios nortearam a construção desta tese. Há um claro entendimento 

de que a interação das pessoas implicadas nos processos investigativos é absolutamente 

necessária para os resultados científicos (GIL, 2008). Entretanto, não podemos entender este 

trabalho como pertencente ao desdobramento mais radical da pesquisa participante, ou seja, não 

se trata de uma pesquisa-ação, nos termos estabelecidos por Thiollent (1986).  

Reconhecemos que este trabalho, além de perseguir objetivos estritamente acadêmicos, 

visa contribuir com um projeto mais amplo de emancipação popular e que, com alguma 

frequência, participamos efetivamente das ações práticas que surgiram como demandas dos 

sujeitos pesquisados (protestos, visitas aos órgãos estatais, captação de recursos, elaboração de 

panfletos etc.). O que nos impede de qualificar o estudo feito aqui como pesquisa-ação é que 

não definimos os objetivos desta pesquisa a partir de uma pauta sugerida pelos moradores das 

ocupações estudadas, ou seja, não há uma definição prévia desta ou daquela ação que deva ser 

executada pelos sujeitos pesquisados, como resultado das investigações que aqui foram 

realizadas.  

Em função do que expusemos no parágrafo anterior, é necessário dizer que esta pesquisa 

não é menos engajada por não se tratar de uma pesquisa-ação. Conforme aponta Brandão 

(2007), um pesquisador, ao armar-se dos conhecimentos negados às classes populares – aqueles 

para quem se dirige a pesquisa participante –, produz um conhecimento que, se utilizado com 

o devido compromisso ético-político, serve aos ideais de emancipação. 

É imperativo dizer, por outro lado, que nossa pesquisa demanda um forte envolvimento 

do pesquisador para com os sujeitos pesquisados. Isso significa partilhar aspectos do cotidiano, 

dividir angústias, executar ações em conjunto, etc. Essas ações não se inscrevem 
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exclusivamente no âmbito do compartilhamento dos conhecimentos especializados que este 

pesquisador adquiriu ao longo de seus estudos, mas compreendem ‘o partilhar’ momentos 

como: conversas aleatórias, tomar “cafezinho” na casa de um e de outro, um aniversário, uma 

festa etc. Elas objetivam extinguir as assimetrias presentes no imaginário popular que podem 

ser expressas em frases como as que, em vários momentos, ouvimos nas ocupações: “Esse aqui 

é um ‘dotor’ da universidade e tá aqui com nós, ajudando”. 

Encontramos, assim, os mesmos problemas de distinção conceitual (acerca da 

modalidade na qual se insere esta pesquisa) com os quais outros autores também se depararam. 

Uma solução bastante perspicaz foi pensada e desenvolvida no Núcleo de Pesquisas sobre 

Desenvolvimento Sócio-Espacial, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(NuPeD/UFRJ). No referido núcleo acadêmico, autores como Grandi (2010; 2015), Moreira 

(2011), Ramos (2012) e Almeida (2011) encontraram, em suas respectivas pesquisas, 

dificuldades semelhantes.  

Nesse contexto, Grandi (2010), com a colaboração dos demais integrantes do 

supracitado grupo de pesquisas, desenvolveu os termos de uma modalidade de investigação 

científica que nos parece adequada para nossas pretensões, que é a Interação Colaborativa.  

Essa forma de pesquisar situa-se entre a pesquisa participante e a pesquisa-ação, uma 

vez que contém elementos das duas sem, necessariamente, poder ser enquadrada como uma ou 

outra. Nas palavras do autor: 

 

É nesse sentido que se acredita que esta pesquisa não se encaixa perfeitamente 

nas acepções de pesquisas participantes típicas, por um lado; por outro, 

distancia-se também da proposta da pesquisa-ação. A sugestão que se faz aqui, 

portanto, é a de entender a pesquisa como tendo enquanto referencial a 

perspectiva de uma Interação Colaborativa. Tal abordagem apontaria para um 

tipo de pesquisa que adota tanto características da pesquisa participante quanto 

da pesquisa-ação, como se estivesse situada “entre” ambas. Nesse sentido, a 

interação colaborativa parte de um processo de intenso convívio com o grupo 

sobre o qual a pesquisa trata e com o qual o/a pesquisador/a busca colaborar 

– radicalizando a aproximação com seu cotidiano através de um 

compartilhamento intenso (especializado e não-especializado) de diversas 

dimensões do “mundo da vida”. Ao mesmo tempo, se diferencia de uma 

pesquisa-ação propriamente dita uma vez que os objetivos da pesquisa não são 

diretamente discutidos e definidos em conjunto com o grupo com o qual a 

pesquisa se propõe a interagir. No entanto, a preocupação em traduzir as 

reflexões elaboradas pela pesquisa para a realidade do dia-a-dia do grupo toma 

nova ênfase (não encontrada diretamente na pesquisa participante ou mesmo 

na pesquisa-ação). Da mesma forma, conta-se com a busca por, através da 

pesquisa, colaborar (direta ou indiretamente) para o avanço das conquistas 

almejadas pela coletividade com a qual se interage (GRANDI, 2010, p. 99). 
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Esse tipo de abordagem foi perseguido em todo o percurso científico que realizamos 

junto às ocupações aqui estudadas. Ele oportunizou, simultaneamente, a conquista da necessária 

confiança dos integrantes do Terra Livre no comprometimento político deste pesquisador para 

com as causas da coletividade estudada e a interlocução direta com sujeitos sobre seus 

problemas e aspirações. Os resultados que apresentaremos e discutiremos ao longo de toda esta 

pesquisa foram buscados a partir dessa constante interação entre este sujeito-pesquisador e os 

sujeitos-pesquisados. Ela permitiu uma série de questionamentos, discussões e reflexões 

teórico-práticas que exporemos ao longo deste estudo. 

 

d) Metodologias e estrutura do texto 

 

Para finalizar a fase introdutória deste trabalho, julgamos conveniente explicitar 

algumas nuances que compuseram o processo de estruturação do texto. Veremos que há uma 

ligação estreita entre as metodologias empregadas para obtenção dos dados e a estrutura textual 

que empreendemos.  

Em primeiro lugar, registre-se que a opção pela escrita na primeira pessoa do plural 

encontra fundamento na constatação de que, embora se trate de um trabalho acadêmico 

individual, ele jamais existiria sem os sujeitos com os quais interagimos, seja porque eles 

produziram os fenômenos que estão sob análise, seja porque aqui nos apropriamos de falas, 

angústias, sentimentos, esperanças etc. Portanto, as duas mãos utilizadas para digitação destas 

linhas são apenas os instrumentos por meio dos quais se registra um fazer, até certo ponto, 

coletivo. Reconhecemos que, em função das liturgias acadêmicas, a responsabilidade pelo que 

está escrito é individual. Contudo, os saberes e fazeres que resultaram na feitura deste trabalho 

são produto de uma conjugação de esforços coletivos. Por essa razão, escrever o ‘nós’ reflete o 

desejo de que todos aqueles cujos papéis foram essenciais para a concretização desta pesquisa 

sejam devidamente representados. 

O presente escrito fala, também, por meio de suas omissões e silenciamentos. Nesse 

sentido, é importante informar que, em função de compromissos ético-políticos, omitimos7 os 

nomes de todos os moradores das Ocupações e seus apoiadores. Ademais, determinadas 

narrativas foram suprimidas do texto final para não oferecermos “munição ao inimigo”, 

sobretudo em tempos de crescente criminalização dos movimentos sociais no Brasil. Mesmo 

essas ausências compõem, de algum modo, a reflexão contida nestas linhas. 

                                                           
7 As exceções a essa regra são justificadas em cada contexto. 
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Dada a natureza de nossa pesquisa e dos temas que prospectamos, nem sempre os 

depoimentos foram obtidos por meio da entrevista formal, cujo registro é feito, via de regra, 

por meio do recurso da gravação. Foi o caso, por exemplo, das narrativas acerca do tráfico de 

drogas e de conflitos internos. Em determinados momentos, percebemos, inclusive, que a 

gravação influenciava na espontaneidade com a qual os interlocutores forneciam seus 

depoimentos.  

Ainda no que tange ao registro das transcrições, cumpra-se o dever de ressaltar a 

importância das correspondências eletrônicas, sobretudo aquelas constantes no e-mail coletivo 

do movimento Terra Livre, uma vez que elas, como veremos, contêm importantes registros das 

trajetórias e experiências que vamos analisar.  

Isto posto, faz-se mister dizer que recorremos a quatro formas de registro das falas: 

- Gravação de entrevistas individuais semiestruturadas; 

- Gravação de reuniões e assembleias; 

- Registros de conversas informais por meio de anotações em caderno de campo ou meio 

eletrônico (aparelho celular); 

- Arquivamento virtual das correspondências eletrônicas. 

Para auxiliar na identificação dos sujeitos cujas falas foram transcritas, elaboramos o 

Quadro 01: 
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Quadro 01 – Identificação dos sujeitos entrevistados 
SUJEITO IDENTIFICAÇÃO COMO É CITADO NO TEXTO? 

Morador Indivíduos residentes nas ocupações 

estudadas. 

A expressão ‘morador’ é acompanhada do nome da 

ocupação na qual o entrevistado reside e de um número 

(fixo) que o diferencia dos demais interlocutores Ex: 

Morador da Ocupação Capadócia 1.  

Militante Membros do movimento Terra 

Livre cuja atuação junto às 

ocupações é cotidiana, embora não 

residam nelas. 

Designaremos esses sujeitos por meio da expressão 

Militante Terra Livre, acrescentado um número (fixo) de 

identificação. Ex.: Militante Terra Livre 1.  

Apoiador Membros de outras organizações ou 

simpatizantes individuais que, de 

forma menos ou mais frequente, 

prestam algum tipo de apoio às 

ocupações. 

A expressão ‘apoiador’ aparece associada à organização a 

qual pertence o indivíduo e a um número de identificação 

(fixo). Quando não pertence a nenhuma organização, 

indicaremos como ‘apoiador individual’, também seguido 

de um número identificador. Ex.: Apoiador NEP 1; 

Apoiador individual 1. 

Gestor 

Público 

Representantes dos órgãos estatais. A expressão ‘Gestor Público’ aparecerá acompanhada do 

órgão ao qual pertence o entrevistado. Quando necessário, 

também usaremos números para diferenciá-los. Ex.: 

Gestor Público SEMHAB. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É importante esclarecer, desde já, que a separação que fizemos entre moradores e 

militantes não significa que desconsideramos os primeiros como integrantes da militância do 

Terra Livre e, de forma mais geral, do movimento de luta pela moradia (sem-teto). Essa 

distinção deriva de duas razões fundamentais que, em nosso trabalho, estão interligadas:  

1) a militância do Terra Livre em João Pessoa é composta por indivíduos cujas origens 

sociais são distintas. Enquanto sua base é formada por legítimos representantes do 

hiperprecariado urbano paraibano, os seus coordenadores são oriundos de estratos sociais de 

média renda e, tendo condições financeiras de arcar com os custos da moradia junto ao mercado 

formal, não residem nas ocupações, ou seja, não são sem-teto. Isso não nos leva a denominá-

los de “agentes externos”, como fazem alguns pesquisadores, porque o envolvimento destes 

para com os espaços ocupados é intenso, fato que se traduz em uma vivência diária junto aos 

ocupantes;  

2) essas diferenças sócio-espaciais não se restringem ao local de moradia, mas se 

desdobram sobre os processos identitários, organizacionais, bem como se notabilizam no plano 

das aspirações políticas, utopias etc.  

 

No Capítulo 3 do presente escrito, teremos oportunidade de discutir mais 

pormenorizadamente essas questões. O que nos interessa colocar em relevo no momento é que, 

ao distinguirmos os militantes moradores dos militantes não-moradores das ocupações que 

serviram de base para nossas reflexões, estamos assinalando todas essas diferenças sócio-
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espaciais que resumidamente apontamos mais acima, sem que isso signifique, ressalve-se, 

sobrevalorização ou desvalorização prévia de qualquer um deles.  

Arrematando: quando nos referirmos ao morador, estará subentendido que estamos 

aludindo para militantes que residem nos espaços ocupados pelo Terra livre. Ao citarmos tão 

somente a expressão ‘militante Terra Livre’, estaremos nos referindo aos indivíduos que não 

residem nesses espaços e não integram o que estamos chamando de hiperprecariado (além, 

obviamente, de não serem sem-teto).    

Ainda no que tange às transcrições das falas dos sujeitos, iremos apontar o meio 

utilizado para obtê-las, de acordo com o Quadro 02. 

 

Quadro 02 – Mecanismo de obtenção dos depoimentos  
RECURSO UTILIZADO COMO É CITADO NO TEXTO? 

Entrevistas individuais gravadas - Entrevista 

Ex.: (Morador Capadócia 1. Entrevista em 28/07/2014).  

Reunião ou Assembleia gravada - Reunião  

- Assembleia 

Ex.: (Morador Tijolinho Vermelho 1. Fala proferida em assembleia no 

dia 15/04/2015).   

Conversa informal registrada em 

caderno de campo ou celular 

- Conversa informal 

Ex.: (Morador Terra Nova 1. Conversa informal em 06/09/2016). 

Correspondência eletrônica - E-mail 

Ex.: (Militante Terra Livre 1. E-mail enviado em 12/09/2015). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Do ponto de vista organizacional, esta tese foi subdividida em 4 capítulos articulados 

que, por seu turno, encontram-se divididos em diversos subcapítulos. Além disso, o texto 

contém a presente Introdução e Considerações Finais. 

No Capítulo 1, realizamos uma revisão bibliográfica acerca de conceitos e processos 

indispensáveis à compreensão das reflexões expostas ao longo do trabalho. Nesse sentido, 

procuramos delinear, ainda que de forma sintética, os contornos gerais do processo de 

reestruturação produtiva do capital, enfatizando seus rebatimentos sócio-espaciais sobre os 

países (semi)periféricos. A partir desse debate, apresentamos os conceitos de hiperprecarização 

e hiperprecariado, cuja centralidade para nossos intentos científicos está expressa no título do 

presente trabalho.  

No Capítulo 2, realizamos uma prospecção científica que versa sobre a história dos 

ativismos vinculados à luta pela moradia em João Pessoa. Para tanto, empreendemos um recorte 

temporal que se inicia nos anos 1960 e vai até os dias atuais. 

No Capítulo 3, após tecermos breves considerações acerca dos conceitos de ativismo e 

movimento social e suas práticas espaciais, adentramos no universo específico dos sujeitos 
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pesquisados, isto é, realizamos uma contextualização histórico-espacial referente ao Terra Livre 

e às Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova. Além disso, refletimos sobre as 

nuances do processo de construção político-identitária que permeia a organização do 

movimento.  

No Capítulo 4, mergulhamos no cotidiano dos territórios constituídos por e a partir das 

ações coletivas empreendidas pelos sujeitos pesquisados e colocamos sob análise as nuances de 

seus saberes-fazeres-políticos, pondo em evidência as contradições, potencialidades e limites 

de suas práticas sócio-espaciais.  

Após todo esse percurso, encaminhamos nossas Considerações Finais.      
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CAPÍTULO 1 – O HIPERPRECARIADO URBANO: contextualização teórico-conceitual 

 

No presente capítulo, objetivamos estabelecer as conexões entre o processo de 

reestruturação produtiva, a precarização do trabalho característica da semiperiferia do 

capitalismo (hiperprecarização) e as repercussões sócio-espaciais urbanas dessa complexa teia 

de imbricações. 

Tal exercício analítico está coadunado ao propósito de explicitar os elementos 

processualísticos e teóricos que permitiram a construção de dois dos conceitos-chave da 

presente investigação: hiperprecarização e hiperprecariado. Esses conceitos foram pensados 

pelo professor Marcelo Lopes de Souza (2005; 2008b; 2008d; 2015) com o objetivo de amparar 

suas reflexões acerca dos desdobramentos do processo de reestruturação produtiva sobre os 

trabalhadores da semiperiferia do capitalismo, sobretudo do Brasil.  

 

1.1 A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: contornos gerais 

 

Inúmeras são as expressões empregadas por diversos intelectuais para aludirem ao 

conjunto de processos inerentes às transformações no sistema de acumulação capitalista que 

emergiram a partir da segunda metade do século passado: reestruturação produtiva; transição 

pós-fordista; acumulação flexível e; economia informacional são alguns exemplos da gama de 

denominações que, quase sempre, encerram debates e contendas teóricas acirradas. 

Cada uma dessas expressões reflete não apenas um mero exercício semântico, mas 

guarda estreita relação com determinadas tradições teóricas e visões de mundo nas quais se 

inscrevem os diversos intelectuais que delas fizeram/fazem uso.    

Da tarefa de analisar a natureza do processo em tela, as várias formas de abordá-lo e o 

conteúdo teórico existente nessa diversidade de vocábulos e expressões qualificativas 

desincumbiram-se diversos autores, tributários de matizes metodológicos diversos, a exemplo 

de Antunes (2006a; 2006b; 2009), Singer (2000), Castells (1999), Brenner (1999), Bernardo 

(2000; 2004), Benko (2002) e Harvey (2008). 

A despeito da supramencionada pluralidade de concepções e enfoques teórico-

metodológicos, existem alguns elementos constitutivos dessa nova fase do modelo de 

acumulação capitalista que, com maior ou menor destaque, são identificados por todos os 

autores citados como fundamentais para a compreensão de seus desdobramentos sociais e, 

acrescente-se, sócio-espaciais. Isso é perceptível, ao menos, naqueles autores preocupados em 

não escamotear a natureza crítica e contraditória das transformações que ora analisamos.  
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A observação atenta dessas regularidades analíticas presentes em várias das obras 

consultadas nos permitiu a construção de alguns parâmetros/premissas que nortearão a 

construção desta parte do nosso trabalho: 

1) O processo aqui denominado de ‘reestruturação produtiva’ se constitui como uma 

resposta do capital para a crise estrutural de acumulação na qual o sistema produtor de 

mercadorias adentrou a partir do último quartel do século XX - tanto nas economias mais 

avançadas (por volta dos anos 1970) como nos países da semiperiferia (a partir dos anos 1980 

e 1990) –, da qual o esgotamento do binômio taylorista/fordista é manifestação contingente;  

2) Embora fortemente vinculado à esfera produtiva em seu sentido estrito, o processo 

sob análise a ela não se reduz, apresentando, além das faces materiais, repercussões no plano 

subjetivo, sendo, sob esse ângulo, a fetichização e a captura das subjetividades coletivas pelo 

capital suas nítidas expressões; 

3) Na esteira do neoliberalismo, as benesses concedidas ao trabalho pelo capital (direitos 

trabalhistas, seguridade social, serviços públicos etc.) - sobretudo na Europa e nos Estados 

Unidos no imediato pós Segunda Guerra, por meio da construção do chamado ‘Estado de bem-

estar social’ - se tornaram alvo de profunda desestruturação, restrição ou mesmo abolição; 

4) Nos países semiperiféricos, onde as condições de trabalho sempre foram precárias e 

a população sequer chegou a experimentar um “Estado de bem-estar social” minimamente 

comparável ao dos países de capitalismo avançado, as repercussões sociais da reestruturação 

produtiva são ainda mais perversas; 

5) Como bem observam Harvey (2004) e Mészáros (2007), dentre outros autores, os 

mecanismos de difusão das ideologias do capital têm disseminado a ideia de que não há solução 

ou alternativa possível fora da ordem posta, isto é, em outra racionalidade que não seja a do 

capital e seu projeto/programa neoliberal. “Como chegamos a nos convencer de que não há 

alternativa?”, questiona o geógrafo britânico Harvey (2004b, p. 205). 

Inicialmente, centremos nossas atenções sobre o que se sucedeu nos países centrais do 

capitalismo, notadamente na Europa Ocidental e nos EUA para, posteriormente, nos 

concentrarmos no exame das particularidades concernentes ao que se sucedeu nos países 

semiperiféricos. 

Do ponto de vista histórico, a chamada “Era de Ouro”, cujos efeitos mais significativos 

puderam ser notados a partir dos anos 1950, caracterizou-se pelo grande crescimento das 

economias capitalistas mais avançadas (mas não apenas delas), especialmente na Europa e nos 

Estados Unidos. Sua estruturação se deu a partir da associação entre a lógica produtiva 

taylorista/fordista e a regulação estatal keynesiana. Tendo como modelo básico o New Deal 
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rooseveltiano, o período histórico em questão combinou a ampliação das taxas de remuneração 

do capital com melhorias relativas no padrão de vida dos trabalhadores (HOBSBAWM, 1995). 

Para Hobsbawm (1995, p. 259): 

 

Muito do grande boom mundial foi assim um alcançar ou, no caso dos EUA, 

um continuar de velhas tendências. O modelo de produção em massa de Henry 

Ford espalhou-se para as indústrias do outro lado dos oceanos, enquanto nos 

EUA o princípio fordista ampliava-se para novos tipos de produção, da 

construção de habitações à chamada junk food (o McDonald´s foi uma história 

de sucesso no pós guerra). Bens e serviços antes restritos a minorias eram 

agora produzidos para um mercado de massa, como no setor de viagens a 

praias ensolaradas. Antes da guerra, não mais de 150 mil norte-americanos 

viajaram para a América Central ou o Caribe em um ano, mas entre 1950  e 

1970 esse número cresceu de 300 mil para 7 milhões [...] Os números da 

Europa foram, sem surpresa, ainda mais espetaculares. A Espanha, que 

praticamente não tinha turismo de massa até a década de 1950, recebia mais 

de 44 milhões de estrangeiros por ano em fins da década de 1980, um número 

ligeiramente superado apenas pelos 45 milhões da Itália [...] O que antes era 

um luxo tornou-se o padrão de conforto desejado, pelo menos nos países ricos: 

a geladeira, a lavadora de roupas automática, o telefone.       
 

No contexto explicitado acima, o Estado, principal articulador da recuperação 

econômica após a grande Crise de 1929, reforçou um duplo papel: de um lado, regulava a 

economia de modo a permitir a manutenção das taxas de lucro e, de outro, buscava, tanto quanto 

possível considerando os limites do capital, garantir um conjunto de direitos e serviços públicos 

destinados ao “bem-estar social”. 

A partir dos anos 1960, esse modelo econômico pautado na produção/consumo de massa 

começou a evidenciar os sintomas de seus limites estruturais. Para Antunes (2009), o 

esgotamento do modelo de acumulação taylorista/fordista, cuja associação com o 

keynesianismo após a Grande Depressão possibilitou um longo período de expansão capitalista, 

apresentou-se como manifestação fenomênica da crise estrutural do capital. Assim, no final do 

decênio mencionado acima, surgiram, sobretudo nos países centrais, algumas evidências de que 

o ciclo expansivo se findava.  

As significativas quedas nas taxas de lucro das empresas, sobretudo daquelas 

diretamente vinculadas à produção de bens de consumo, foram motivadas por vários fatores 

que, em conjunto, exprimiram não apenas as contingências conjunturais, mas também as 

contradições inerentes ao próprio movimento de reprodução do capital em sua essência. 

Não é nosso objetivo realizar um profundo e minucioso estudo acerca das razões pelas 

quais o modelo econômico fundante da “Era de Ouro” entrou em colapso. Todavia, julgamos 
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importante, ao menos, apresentar os contornos gerais do quadro crítico que se abateu sobre a 

lógica taylorista/fordista de produção e suas repercussões sobre o “Estado de bem-estar social”. 

Se tomarmos como verdadeira a premissa compartilhada por autores como Antunes 

(2009), Mészáros (2007), Hobsbawm (1995), Brenner (1999) e Benko (2002) de que a 

interrupção drástica do ciclo expansivo descrito nos parágrafos precedentes é uma expressão da 

natureza contraditória das estruturas reprodutivas do capital, concluiremos que um primeiro 

viés explicativo para a queda nas taxas de lucro verificadas a partir do decênio de 1960 é o 

esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista, manifesto, dentre outras formas, pela 

incapacidade de responder à retração do consumo em um contexto no qual foi ampliada, 

exponencialmente, a capacidade de produção das indústrias. Trata-se, portanto, de uma crise de 

superacumulação.   

  É importante ressaltar que, dada a intensidade e a rapidez com a qual esse surto de 

crescimento econômico se processou, as evidências de um colapso não eram óbvias aos olhos 

da população e mesmo na ótica de diversos intelectuais. Por isso, durante toda uma geração 

nascida nos países que experimentaram os “Anos Dourados” em sua plenitude, o otimismo com 

relação aos desígnios do sistema foi predominante (HOBSBAWM, 1995). Isso não impediu, 

ressalte-se, que o modelo de acumulação taylorista/fordista fosse alvo - já no final dos anos 

1950 e, principalmente, nos anos 1960 - de contestações relativamente contundentes por parte 

dos operários fabris.  

Bernardo (2004) acrescenta elementos importantes para analisarmos a crise do regime 

de acumulação taylorista/fordista, apontando como elemento indispensável à sua compreensão 

o encarecimento dos custos do trabalho. Esses aspectos são especialmente importantes por 

representar, em certa medida, uma resistência do operário fabril aos intentos de dominação 

engendrados pelo taylorismo/fordismo. O autor afirma que, nesse modelo de acumulação, o 

incremento da produção, além de demandar um enorme contingente de trabalhadores 

diretamente empregados no processo produtivo propriamente dito, necessitava, também, de 

consideráveis somas de funcionários “não produtivos”, ou seja, aqueles cujas atividades não se 

vinculavam diretamente ao processo fabril em si. Integram esse universo os empregados 

responsáveis pela supervisão, controle e fiscalização do processo de trabalho, sem os quais os 

resultados da produção permaneceriam aquém dos almejados. Isso decorre do fato de que, 

mesmo no fordismo, regime de produção no qual até o gestual do trabalhador na execução de 

suas atividades é submetido a uma regularidade mecânica e previamente estabelecida, os 

funcionários adotaram táticas para, tanto quanto possível, burlar os mecanismos coercitivos aos 

quais estavam subjugados. 
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Mészáros (2007, p. 145-146) também refletiu sobre o tema. O autor argumentou que há 

uma interconexão profunda entre a crise do modelo de acumulação taylorista/fordista e a 

contradição estrutural do capital residente na necessidade de reduzir os custos do trabalho e, ao 

mesmo tempo, expandir taxas de consumo. Fica evidente, diante das reflexões do autor, que, 

ante a impossibilidade de solução definitiva para sua crise estrutural, o capital lançou dura 

ofensiva, no contexto em questão, contra os “limitados benefícios concedidos ao trabalho na 

forma de ‘Estado de bem-estar social’”. Nesse sentido: 

 

[...] A grande ironia da tendência real do desenvolvimento - inerente à lógica 

do capital desde a constituição inicial desse sistema séculos atrás, e que atinge 

a sua maturidade em nosso próprio tempo de uma forma inextrincavelmente 

associada à sua crise estrutural - é que o avanço desse modo antagônico de 

controle do metabolismo social lança uma parcela cada vez maior da 

humanidade na categoria de trabalho supérfluo. 

[...] Ironicamente, pois, o desenvolvimento do sistema produtivo de longe o 

mais dinâmico da história culmina com a geração de um número cada vez 

maior de seres humanos supérfluos ao seu maquinário de produção, muito 

embora – verdadeiro para o caráter incorrigivelmente contraditório do sistema 

– nada supérfluos como consumidores [...] O capital deve manter seu impulso 

inexorável em direção aos seus alvos autoexpansivos, por mais devastadoras 

que sejam suas consequências, ou, do contrário, perde a capacidade de 

controlar o metabolismo social de sua reprodução (MÉSZÁROS, 2007, p. 

145-146).    

 

Para Benko (2002), a solução encontrada pelo sistema capitalista na tentativa de fazer 

frente à redução dos lucros foi a desvalorização da força de trabalho. Para tanto, adotou-se a 

estratégia de precarizar os componentes que integram o custo de sua reprodução e, 

simultaneamente, buscou-se amplificar a extração da mais valia absoluta e relativa. Não foi por 

acaso, observe-se a título de exemplo, que, na Inglaterra, Itália e Japão, projetos de lei de 

ampliação da jornada de trabalho diária e semanal foram discutidos e aprovados (MÉSZÁROS, 

2007). 

Nesse cenário, os fundamentos do ‘Estado de bem-estar social’ foram colocados em 

cheque pela ofensiva do capital. Isso foi necessário porque, como bem observa Ramos (2012), 

os pilares da reprodução econômica sob o regime fordista não se realizariam em sua plenitude 

não fosse o suporte político e ideológico do keynesianismo. A tentativa de regular a demanda 

efetiva frente aos índices de produção e o aparato social gestado pelo “Estado-providência” 

foram essenciais para, após um período de crise profunda (Grande Depressão dos anos 1930), 

o estabelecimento de um ciclo virtuoso de expansão capitalista. Ante o momento crítico do 

binômio fordismo/taylorismo, restou ao capital a tática de desfazer o compromisso social-
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democrata representado pelo Estado keynesiano. Direitos trabalhistas foram gradativamente 

suprimidos, a massa salarial média sofreu redução significativa e as condições de trabalho 

foram precarizadas (BENKO, 2002).  

Outro componente relevante da crise foi a intensificação do processo de financeirização 

da economia, que atingiu um patamar sem precedentes na história. A queda vertiginosa nas 

taxas de lucro das indústrias de transformação provocou, conforme aponta Brenner (1999), um 

grande movimento do capital em direção ao setor financeiro, na esteira da intensificação do 

processo de internacionalização da economia marcado pela fluidez de circulação do capital. 

Nesse novo contexto econômico global, caracterizado, também, pelas alterações na Divisão 

Internacional do Trabalho decorrentes dos processos tardios de industrialização, os 

investimentos especulativos foram favorecidos em detrimento da produção de bens, fato que 

originou uma espécie de autonomia relativa do capital financeiro (ANTUNES, 2009).  

Há um aspecto particular do quadro crítico do regime taylorista/fordista especialmente 

importante para nós: aquele que se relaciona às práticas contra-hegemônicas protagonizadas 

por diversos ativismos e movimentos sociais. Estamos nos referindo não apenas às contestações 

sociais erigidas diretamente na esfera produtiva (no “chão da fábrica”), mas também ao sem-

número de ações coletivas que, de forma tácita ou explícita, emergiram enquanto resistência 

aos projetos societais engendrados pelo capital nos idos dos anos 1960.  

Como se sabe, o processo de trabalho sob a égide taylorista/fordista objetivava a 

produção em massa de mercadorias. Para tanto, as etapas produtivas de determinado bem se 

desenvolviam sob uma estrutura verticalizada e os produtos, fabricados em série, eram 

amplamente homogeneizados. Esse padrão de produção demandava uma racionalidade 

produtiva específica, cujas principais características eram o parcelamento e a fragmentação dos 

processos de trabalho, a redução dos atos humanos a exercícios repetitivos e enfadonhos e a 

constituição de um enorme aparato de fiscalização e controle da força de trabalho. No interior 

dos espaços de produção, as atividades intelectuais necessárias à confecção das mercadorias 

eram dissociadas da fabricação propriamente dita. Assim, institui-se uma mescla entre “a 

produção em série fordista e o cronômetro taylorista”. Aprofunda-se, dessa forma, o processo 

de “desantropomorfização do trabalho”, e o operário se torna subjugado ao maquinário  

(ANTUNES, 2009, p. 38-39). 

Nesse contexto, o próprio processo de reprodução da força de trabalho e da vida alinhou-

se à lógica taylorista/fordista, visto que esta não ficou restrita aos espaços nos quais foi 

originalmente gestada. Ao contrário, conforme demonstrou Hobsbawm (1995), esse modelo 

produtivo extrapolou as indústrias de bens de consumo e passou a ditar o ritmo do setor de 
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serviços. Desdobrou-se, também, sobre os espaços rurais, na esteira do processo de 

modernização da agricultura. 

O processo de massificação característico do período em análise engendrou 

contradições que ajudaram a produzir um forte movimento de contestação. Em primeiro lugar, 

ao homogeneizar as condições de reprodução da força de trabalho e da vida, os desígnios do 

modelo econômico fundaram, por meio das novas formas de sociabilidade erigidas, condições 

para a construção de uma personalização dos trabalhadores, favorecendo a conformação de uma 

nova maneira de expressão da identidade de classe. Além disso, a concentração espacial do 

trabalhador em determinados bairros das cidades, obedecendo à lógica fordista da produção 

habitacional, permitiu interações sociais que se estruturaram longe dos limites da fábrica, menos 

submetidas, portanto, aos mecanismos de controle fabris. 

Sobre as contradições do modelo de acumulação fordista, Antunes (2009, p. 43) reflete 

que: 

 

No final dos anos 1960, as ações dos trabalhadores atingiram seu ponto de 

ebulição, questionando os pilares constitutivos da sociabilidade do capital, 

particularmente no que concerne ao controle social da produção. Com ações 

que não pouparam nenhuma das formações capitalistas desenvolvidas e 

anunciaram os limites históricos do “compromisso” fordista, eles ganharam a 

forma de uma verdadeira revolta operário-massa contra os métodos tayloristas 

e fordista de produção, epicentro das principais contradições do processo de 

massificação. O taylorismo/fordismo realizava uma expropriação 

intensificada do operário-massa, destituindo-se de qualquer participação na 

organização do processo de trabalho, que se resumia em uma atividade 

repetitiva e desprovida de sentido. Ao mesmo tempo, o operário- massa era 

frequentemente chamado a corrigir as deformações e enganos cometidos pela 

“gerência científica” e pelos quadros administrativos.     
 

A contradição exposta na transcrição acima é apenas uma das expressões dos limites 

históricos do taylorismo/fordismo. A ela, acrescente-se a: 

 

[...] contradição entre produção (dada pela existência de um despotismo fabril 

e pela vigência de técnicas de disciplinamento próprias da exploração 

intensiva da força de trabalho) e consumo (que exaltava o lado individualista 

e realizador) (ANTUNES, 2009, p. 43). 

 

A apregoada sustentabilidade do “compromisso” fordista estava, dessa forma, 

completamente solapada pela base.  

Conforme aponta Bernardo (1996), a tirania regulatória do processo de trabalho 

característica do fordismo foi, de variadas maneiras, contestada pelos trabalhadores. Desde 
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ações mais individualizadas como a fuga do trabalho, a sabotagem, as ausências propositais e 

a burla das regras, até as mais coletivas e organizadas, a exemplo das greves, expressavam 

nítidos limites para a reprodução capitalista nos marcos do modelo de acumulação vigente.  

O quadro crítico fordista foi emoldurado pela conjunção entre o esgotamento do ciclo 

de acumulação e a intensificação das lutas sociais dos trabalhadores. Neste último aspecto em 

particular, a grande novidade ficou por conta da crise de legitimidade política e da 

representatividade das organizações sindicais perante os operários, decorrente, sobretudo, da 

incorporação dessas entidades pela estrutura burocrática e ideológica da social-democracia. Por 

isso, os movimentos contestatórios do operariado ocorreram sem e, em certos casos, contra as 

organizações sindicais, com relativo grau de autonomia. 

A esse respeito, as reflexões de Bernardo (2000, p. 26) são esclarecedoras: 

 

[...] a classe trabalhadora desencadeou em todo o mundo uma fase ofensiva 

com características inteiramente inovadoras. Antes de mais nada, estas lutas 

eram decididas e conduzidas fora das instituições sindicais e dos mecanismos 

de negociação legalmente instituídos, por isso começaram a ser denominadas 

greves «selvagens», ficando depois conhecidas pelo nome de movimento 

autónomo. A própria base, em assembleias de empresa e em comissões de 

trabalhadores, decidia o encaminhamento das lutas [...] Nestas condições, ao 

exercerem um controle direto sobre as lutas, os trabalhadores nas décadas de 

1960 e 1970 mostraram que a questão decisiva não diz respeito à mera 

propriedade formal do capital, mas à posição ocupada por cada um de nós na 

atividade econômica. Por outras palavras, não se trata de um problema 

circunscrito às relações de propriedade, mas da forma como são organizadas 

as relações sociais de trabalho.  

  

O que impulsionou toda essa ação contestatória foi, portanto, a busca pelo controle 

social da produção e de seus meios. Nesse sentido, pode-se dizer que os trabalhadores 

envolvidos nesses movimentos característicos dos anos 1960/1970 perseguiam, 

conscientemente, a insurgência não apenas contra as contingências da crise taylorista/fordista, 

mas também contra a histórica alienação do trabalho em favor do capital. 

É imperativo ressaltar que o protagonismo das lutas sociais desencadeadas nesse período 

não se restringiu aos sujeitos cuja pauta contestatória vinculava-se/originava-se diretamente 

à/da esfera produtiva. A eles, uniram-se diversos outros sujeitos envolvidos nas lutas pela 

descolonização americana, asiática e africana; contra as ditaturas militares latino-americanas; 

movimentos pacifistas, feministas, homossexuais, estudantis e ambientalistas; pelos direitos 

civis da população negra, sobretudo nos Estados Unidos; o novo sindicalismo e as novas 

organizações do movimento operário (RAMOS, 2012). Diante desse quadro, é possível 

pensar, em concordância com as observações de Ramos (2012, p. 34), que a resposta do capital 
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a todo esse quadro crítico, que aqui estamos denominando de reestruturação produtiva, 

constitui-se, também, como uma contraposição aos “novos protagonistas” que emergiram no 

período. Isso significa, ainda em conformidade com o pensamento da autora supracitada, que a 

reestruturação produtiva é também uma reestruturação de poder, assumindo, sob esse aspecto, 

uma dimensão política com grandes repercussões.  

De forma sintética, podemos afirmar que os movimentos contestatórios do período, 

sobretudo aqueles mais diretamente relacionados às lutas operárias, encontraram obstáculos 

cuja transposição foi impossível. Em primeiro lugar, a luta dos trabalhadores fabris, mesmo 

considerando o relativo sucesso na contestação da lógica taylorista/fordista, não conseguiu 

transcender o espaço produtivo de modo a se articular com os “novos protagonistas” das lutas 

sociais que identificamos acima. Em segundo lugar, as práticas autogestionárias do movimento 

operário mantiveram-se restritas aos espaços imediatos nos quais foram gestadas, ou seja, os 

locais de trabalho onde seus sujeitos exerciam suas funções laborais. Isso impossibilitou a 

criação de mecanismos organizacionais em escalas mais abrangentes que garantissem sua 

longevidade (BERNARDO, 2000). Nesse contexto: 

 

A capacidade de auto-organização demonstrada pelos trabalhadores perturbou 

muito seriamente o funcionamento do capitalismo, sendo talvez o fator mais 

importante no desencadear de uma gravíssima crise econômica em 1974”. Por 

outro lado, “os capitalistas conseguiram reorganizar-se e, ao fazê-lo, criaram 

um quadro social diferente, introduzindo novos problemas e desafios, o que 

impediu aquelas formas de luta de prosseguirem da mesma maneira 

(BERNARDO, 2000, p. 28). 

 

O que se seguiu a partir daí fornece importantes subsídios para pensarmos a capacidade 

adaptativa do capital. O refluxo dos movimentos operários ocorreu muito em função do fato de 

que as forças hegemônicas conseguiram se reorganizar, instituindo, para tanto, novos 

condicionantes para o mundo do trabalho. Dessa forma: 

 

A reorganização capitalista assumiu, como aliás sempre acontece, a forma de 

uma recuperação dos temas que haviam sido propostos pela classe 

trabalhadora e de uma assimilação das instituições criadas naquelas lutas. Os 

trabalhadores haviam-se mostrado capazes de controlar diretamente não só o 

movimento reivindicativo, mas o próprio funcionamento das empresas. Eles 

demonstraram, em suma, que não possuem apenas uma força bruta, sendo 

dotados também de inteligência, iniciativa e capacidade organizacional. Os 

capitalistas compreenderam então que, em vez de se limitarem a explorar a 

atividade muscular dos trabalhadores, privando-os de qualquer iniciativa e 

mantendo-os enclausurados nas compartimentações estritas do taylorismo e 

do fordismo, podiam multiplicar o seu lucro explorando-lhes a imaginação, os 

dotes organizativos, a capacidade de cooperação, todas as virtualidades da 
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inteligência. Foi com este fim que se desenvolveram a tecnologia electrónica 

e os computadores e que se remodelaram os sistemas de administração de 

empresa, implantando-se o toyotismo, a qualidade total e outras técnicas 

similares de gestão (BERNARDO, 2000, p. 29-30).  

   

 A crise capitalista em questão, além de conter o viés econômico que se expressa, 

sobretudo, por meio das sucessivas quedas nas taxas de lucro e de uma forte recessão que 

marcou os anos 1970 nos países centrais, revela, também, o fracasso e os limites do padrão de 

dominação engendrado pelo taylorismo/fordismo. A resolução desse quadro crítico somente 

poderia se efetivar mediante a edificação de formas de dominação inteiramente novas, de modo 

a reestabelecer a autoridade e o controle sobre o trabalho (HOLLOWAY, 1992).  

Nesse sentido, a estratégia utilizada pelo capital para interromper o ciclo recessivo e 

recuperar as taxas de lucro (reestruturação produtiva) contém, além de um conjunto de 

inovações vinculadas aos processos produtivos, uma ofensiva econômica, política e ideológica 

sobre o trabalho, a fim de asfixiar os processos insurgentes protagonizados por diversos grupos 

da sociedade. 

As transformações deflagradas pelo capital a partir dos anos 1960 manifestam-se nas 

mais variadas dimensões da vida social. Antunes (2009), ao refletir sobre o estágio 

contemporâneo do modelo de reprodução do capital, observa que, nas últimas décadas, a 

sociedade tem experimentado mudanças no que tange às suas dimensões material e subjetiva. 

Tais mudanças derivam, segundo o autor, das respostas fornecidas pelo capital à sua crise 

estrutural, dentre as quais destacam-se a reestruturação produtiva e a disseminação do 

neoliberalismo. Na esteira desses processos, “o enorme desemprego estrutural, um crescente 

contingente de trabalhadores em condições precarizadas, além de uma degradação que se 

amplia na relação metabólica entre homem e natureza”, irrompem como efeitos perversos 

(ANTUNES, 2009, p. 17).   

Em linhas gerais, pode-se dizer que o processo de reestruturação produtiva incorpora, 

sob o ângulo do processo produtivo, determinadas características fordistas e as associa ao 

paradigma industrial japonês, denominado de toyotismo dada a sua origem no interior da fábrica 

automobilística homônima.  

Do ponto de vista econômico, essas novas formas de acumulação são caracterizadas pela 

flexibilidade e pelo intento de compatibilizar oferta e demanda. Para tanto, o regime produtivo 

está assentado em um sistema regulador que determina, de modo preciso, cada etapa do 

processo de fabricação e distribuição das mercadorias. Desse modo, os itens produzidos, sejam 

eles bens de consumo ou matérias-primas, devem chegar aos seus destinos finais na quantidade 
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estritamente necessária e no tempo previamente estabelecido. Tudo isso amparado em rigorosos 

mecanismos de controle de desperdícios. É isso que caracteriza a expressão just in time, 

utilizada largamente para qualificar esse processo produtivo. 

Conforme aponta Harvey (2008, p. 140), a assim chamada “acumulação flexível” está 

baseada na “flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 

dos padrões de consumo”. Para a consecução desses objetivos, não se pode prescindir da 

constante incorporação e superação das inovações técnicas. A esse respeito, Santos (2012a) 

reflete que uma das características marcantes do sistema atual é a rapidez com a qual o capital 

produz e difunde geograficamente o conjunto dessas inovações. 

Como expressões desse processo na reorganização da produção capitalista promovida 

pelo advento da “acumulação flexível”, destacamos a automatização e a robotização das linhas 

de produção que, associadas à terceirização, concorreram para a redução de custos produtivos 

ao tornar o trabalho vivo relativamente dispensável e desregulamentado, gerando, como 

consequência direta, desemprego estrutural e precarização das relações trabalhistas. 

Portanto, a expressão “acumulação flexível” designa: 

 

[...] uma outra, não totalmente nova, mas inovadora, regularidade no processo 

de acumulação capitalista que remete a outras formas de organização, gestão, 

reprodução e articulação entre produção, trabalho e sociedade. Em outras 

palavras, a expressão acumulação flexível permite uma abordagem da forma 

como a incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo contribuiu 

para a reelaboração das relações econômicas e sociais a partir do momento em 

que a flexibilidade se dá sob diferentes formas e intervenções: nas técnicas de 

produção, na estrutura produtiva, na organização do capital, na esfera do 

trabalho e nos mercados regionalizados ou territorializados de trabalho e 

consumo (RAMOS, 2012, p. 20). 

 

Ramos (2012) também destaca que, do ponto de vista espacial, a reestruturação 

produtiva perpetrou transformações multiescalares. Para a autora (2012, p. 36), essas mudanças 

abrangeram desde o funcionamento interno das empresas, “onde a forma de organização 

interna, a disposição das ‘linhas de montagem’ e a divisão do trabalho passaram a se 

espacializar de forma distinta de até então”, até a escala global, na qual se observa “uma nova 

territorialidade industrial e uma nova divisão internacional do trabalho por consequência”.  

No que tange à escala da organização interna das empresas, as “linhas de montagem” 

típicas do fordismo são substituídas pelas “células de produção”. Essas últimas caracterizam-

se por uma certa compartimentação das etapas produtivas em unidades espalhadas pelo espaço 

interno fabril. Tais unidades encerram relativa independência perante as demais, podendo, 

quando interessante para a empresa, ser geridas por profissionais subcontratados. Além disso, 
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elas criam uma espécie de competição interna, fundamentando o processo de trabalho em metas, 

fato que contribui para a fragmentação identitária dos trabalhadores, visto que se impõe uma 

busca incessante pela superação da produtividade entre os diversos setores de uma mesma 

empresa (RAMOS, 2012). 

O resultado prático dessa espacialidade imposta é o aprimoramento das formas de 

controle e coerção do trabalho. Uma das vantagens (para o capital) em relação ao fordismo 

reside no fato de que o exército de fiscais e supervisores demandados por esse modelo, ao qual 

já fizemos referência neste subcapítulo, é substituído por um mecanismo de controle pautado 

na pressão psicológica e na responsabilização/punição dos trabalhadores inseridos nas células 

cuja produção tornou-se, eventualmente, deficitária. Na ausência de extensos estoques e sob a 

ditadura do “tempo estritamente necessário” para se produzir o bem demandado pelo mercado, 

o erro ou incompetência do trabalhador é logo percebido e localizado, uma vez que, facilmente, 

são detectados os “gargalos” “e pontos sensíveis” que paralisam a produção. Os níveis de 

produtividade desejados são, dessa forma, quase que autorreguláveis, reduzindo a necessidade 

da contratação de trabalhadores exclusivamente destinados a este fim. 

Em uma escala espacial mais abrangente, aquela relacionada aos processos articulados 

globalmente, pode-se dizer que o toyotismo foi responsável pela dispersão de determinadas 

atividades produtivas, na esteira de um processo competitivo internacional –  cujo objetivo 

fundamental é a geração de excedentes por meio da formação de um mercado globalmente 

articulado - coadunado ao processo de transnacionalização do capital e à expansão dos fluxos 

financeiros, mencionados em momento anterior desta reflexão (BERNARDO, 2000). 

A transição entre o taylorismo/fordismo e esse novo modelo de reprodução capitalista 

não se deu, cumpre ressalvar, de forma absoluta e homogênea. Na verdade, trata-se de um 

processo repleto de rupturas e permanências, descontinuidades e continuidades, cujas 

“mutações em curso são expressão da reorganização do capital com vistas à retomada do seu 

patamar de acumulação e ao seu projeto global de dominação” (ANTUNES, 2009, p. 52).   

A incorporação dos elementos característicos da acumulação flexível não se deu por 

meio de uma supressão integral das formas tayloristas/fordistas de produção, circulação, 

consumo e relação capital/trabalho. Muito ao contrário, o que se processou foi uma complexa 

e profunda articulação entre estas e as dinâmicas inerentes ao toyotismo nas mais variadas 

escalas, fato que lhe conferiu enorme capacidade adaptativa. Nesse sentido, a expansão do 

toyotismo pelo mundo não se deu sem as devidas adequações necessárias à compatibilidade 

com as particularidades econômicas, sociais, históricas e culturais de cada país. A título de 

exemplo, registre-se que, no Japão, cerca de um terço da classe trabalhadora chegou a usufruir 
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do “emprego vitalício”. Enquanto isso, na maioria dos países ocidentais, mesmo nos ditos 

desenvolvidos, a estabilidade empregatícia aparece de forma muito mais restrita8.  

 A plasticidade adaptativa do modelo de acumulação flexível (tanto em termos 

produtivos como no tocante ao metabolismo social dos valores que engendra) foi um dos trunfos 

que permitiu às diversas frações hegemônicas do capital internacional expandir as suas lógicas 

produtivas pelo espaço global (BENKO, 2002). 

Do ponto de vista político-ideológico, há um elemento importantíssimo para 

compreendermos a natureza ideológica do processo em tela: o neoliberalismo. Em uma primeira 

aproximação, o neoliberalismo pode ser entendido como: 

 

Una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera 

de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre 

desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, 

dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad 

privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado 

es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de 

estas prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la integridad 

del dinero. Igualmente, debe disponer las funciones y estructuras militares, 

defensivas, policiales y legales que son necesarias para asegurar los derechos 

de propiedad privada y garantizar, em caso necesario mediante el uso de la 

fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados (HARVEY, 2007, p. 8). 
  

Concebido em escolas de economia como a austríaca e a de Chicago, e contando com 

relativa repercussão nesses espaços desde as primeiras décadas do século XX, do ponto de vista 

teórico, o neoliberalismo resgata alguns princípios do liberalismo clássico (muitas vezes 

empobrecendo-os desgraçadamente), a exemplo do ideal de livre mercado, e se apresenta como 

a alternativa acadêmico-instrumental do capital frente à crise do keynesianismo.  

Trata-se, analisando de forma ampla, de um sistema ideológico multifacetado e 

amalgamado ao contexto de reestruturação produtiva que, para se tornar dominante, apresenta-

se como um aparato conceitual amplamente capaz de penetrar nas instituições e nos valores 

sociais, sendo assumido pelo senso comum como “algo dado e inquestionável” (HARVEY, 

2007, p. 11).   

Enquanto doutrina prático-política inscrita no campo econômico, cuja aplicação inicial 

ocorreu nos Estados Unidos de Reagan e na Inglaterra tatcherista nos anos 1970, o 

neoliberalismo investiu sobre a estrutura estatal, pautando uma agenda baseada na construção 

do chamado “Estado mínimo”. Para tanto, procedeu-se a uma ampla privatização de empresas 

                                                           
8 O estudo realizado por Costa e Garanto (1993) revelou que, em diversos países europeus, a estabilidade nos 

empregos era realidade em cerca de 13% das empresas inglesas, 6% das espanholas e 5% das francesas.  
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e serviços públicos, à redução ou extinção do capital produtivo estatal, à desregulamentação 

das condições de trabalho e à revisão das leis trabalhistas. Associado a isso, há toda uma 

estratégia de enfraquecimento das entidades representativas dos trabalhadores, fato que resultou 

em relativa perda da sua capacidade mobilizadora (ANTUNES, 2009).  

No cenário acima descrito, as grandes empresas e corporações, enquanto agentes 

privilegiados do processo de reprodução capitalista, já não se guiam, como ocorria no período 

taylorista/fordista:  

 

[...] por objetivos globais em nada do que diga respeito à força de trabalho. 

Isto reflete-se de maneira elucidativa nas estatísticas, pois os indicadores 

respeitantes à vida de cada grande empresa podem revelar uma melhoria 

crescente, ao mesmo tempo que os indicadores econômicos gerais estão em 

contínua deterioração [...] Esta diferença é sinônimo da ausência de 

responsabilidade com que, no neoliberalismo, as grandes empresas se têm 

comportado enquanto poder soberano. Nos assuntos internos dos capitalistas, 

porém, as grandes empresas não deixaram de se manter atentas e 

intervenientes, tomando diretamente em mãos os canais de informação, os 

meios de decisão e os principais veículos de execução, e enfeitando a festa 

com os subsídios que sustentam uma multiplicidade de manifestações 

culturais da elite (BERNARDO, 2000, p. 85). 

  

Enquanto discurso ideológico, a potência mistificadora contida no ideário neoliberal 

sincronizou-se com a necessidade de contraposição às lutas sociais emergentes durante a crise 

fordista. Articulou-se, por meio da apropriação irrestrita dos meios de disseminação de hábitos 

e valores sociais, todo um sistema de captura das subjetividades, cujo conteúdo fragmentador e 

apologético do individualismo9 exacerbado era (e é) bastante adequado ao projeto societal que 

se vislumbrava. 

A universalização desse imaginário, enquanto imposição da reestruturação capitalista, 

ocorre de diversas maneiras: por meio das instituições financeiras supranacionais (FMI, Banco 

Mundial, OMC etc.); da transnacionalização de empresas e mundialização de suas marcas; dos 

veículos midiáticos e; em alguns casos, por meio da presença militar.  

Desse modo, além de se materializar enquanto receituário pragmático nas economias de 

quase todo o globo, o neoliberalismo também assumiu uma forma ideológica, cujo grau de 

internalização no imaginário coletivo produz um espectro naturalizante para toda sorte de 

heterenomias presentes na sociedade instituída. A disseminação dessas significações 

                                                           
9 Não por acaso, umas das frases mais marcantes proferidas por Margareth Thatcher foi: "Não existe essa coisa de 

sociedade, o que há e sempre haverá são indivíduos". 
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imaginárias, como se percebe, recobre, retroalimenta, condiciona e é condicionada pelas 

transformações materiais engendradas pela reestruturação produtiva. 

O estímulo ao individualismo, amplamente disseminado pelo neoliberalismo, alinha-se 

perfeitamente às necessidades de ampliação das taxas de lucro, garantida, simultaneamente, 

pela expansão do consumo – decorrente, em larga medida, do que Mészáros (2007) chamou de 

taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias – e pela redução dos custos de 

produção – derivada, conforme observa Bernardo (2000), da capacidade do capital de 

intensificar as condições de exploração da força de trabalho a partir de elementos gerados no 

interior do próprio processo de luta contra a exploração.  

O neoliberalismo é, portanto, além de um receituário prático suficientemente plástico 

para ser implantado em diversos contextos sócio-espaciais, um espectro ideológico que reveste 

o processo de reestruturação produtiva, dissimulando, fetichizando e naturalizando as 

contradições inerentes ao movimento de reprodução do capital.  

Em síntese, podemos afirmar que o processo de reestruturação produtiva corresponde a 

um novo momento da acumulação capitalista e surge como resposta à crise inaugurada no 

modelo taylorista/fordista de produção. Em pleno curso, ele penetra em todas as esferas da vida 

social, alterando profundamente os mecanismos de reprodução econômica, o mundo do 

trabalho, as relações simbólicas e culturais, a correlação de poderes e as mediações entre a 

sociedade e a natureza. Esse processo está imbricado ao que se convencionou denominar de 

globalização e suas repercussões são, portanto, mundializadas. 

Dentre todos os seus impactos, os que mais nos interessam são aqueles que mais 

diretamente se vinculam à precarização do trabalho, não apenas pela magnitude e intensidade 

com a qual atinge os trabalhadores de todo o planeta, mas também pelos desafios que impõem 

à organização das forças sociais insurgentes.  

A emergência das novas formas de reprodução do capital originárias dos países de 

capitalismo avançado contribuiu/contribui para as transformações econômico-sociais 

experimentadas pelos países semiperiféricos a partir dos anos 1980/1990. A lógica que daí se 

estruturou promoveu a inserção subordinada desses países em um novo momento da divisão 

internacional do trabalho. 

Conforme bem observa Ramos (2012), o que diferencia o processo de reestruturação 

produtiva ocorrido nos países centrais do que se sucede nas nações semiperiféricas é que, nos 

últimos, a sua natureza é ainda mais perversa.  

Como já fora dito anteriormente, nos países centrais, o processo de precarização do 

trabalho vem ocorrendo desde, pelo menos, os anos 1970. A classe trabalhadora europeia, que 
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durante a vigência do “Estado de bem-estar social” gozava de salários relativamente 

compatíveis com uma vida digna e alguma estabilidade nos vínculos trabalhistas, assistiu, a 

partir do decênio mencionado, ao desmonte gradativo de todo esse aparato. 

Nos países semiperiféricos, a exemplo do Brasil, esse processo é mais recente, remonta 

aos anos 1980 e, principalmente, 1990. Ele é parte integrante da reestruturação produtiva em 

curso nos países centrais, ao passo que a complementa. É influenciado e influencia seus 

contornos globais.   

 

A geografia promovida pelo capital, dentro da sua cadeia hierárquica de 

espaços que vincula em suas relações desiguais de “países de industrialização 

periférica” e “países centrais”, tem agravado a condição social dos primeiros. 

A inserção destes países na “economia mundo”, na condição de subalterno e 

altamente dependente dos países do segundo grupo, se dá necessariamente 

pela sua incapacidade de manter-se na concorrência devido ao baixo padrão 

tecnológico da produção (MENEZES, 2007, p. 48). 

 

No caso da semiperiferia do capitalismo, teremos, portanto, uma reestruturação 

produtiva que se processará em um cenário de subordinação tecnológica e financeira, numa 

espécie de simbiose perversa entre os efeitos negativos das transformações produtivas 

combinadas com a dependência de capitais especulativos e sua sanha pelos rendimentos 

auferidos por meio dos juros. No bojo desse ordenamento econômico, a condição subalterna 

dos países periféricos, cuja construção é histórica, intensifica-se, agravando o quadro de 

desigualdades sociais pré-existentes. Exemplos consistentes dessas lógicas podemos 

vislumbrar em países latino-americanos como o Brasil, o México e a Argentina que, com 

pequenas diferenças, seguiram um modelo de crescimento econômico baseado no incremento 

do PIB por meio da subordinação ao capital financeiro internacional (nos casos de Brasil e 

Argentina, alicerçado no superávit da balança comercial pela exportação massiva de matérias-

primas agropecuárias e minerais – o agronegócio), com consequências sociais extremamente 

duras. 

Vale salientar, a propósito de se estabelecer uma diferença crucial entre a reestruturação 

produtiva que se processou nos países ditos desenvolvidos e nas nações chamadas de 

subdesenvolvidas, que, nessas últimas, os rendimentos auferidos pelos trabalhadores nunca 

permitiram a expansão do consumo de forma massiva (exceto em momentos pontuais da 

história). Isso impossibilitou a sustentação de um crescimento industrial contínuo.  

O descompasso entre os elevados níveis de produtividade das indústrias transplantadas 

e a incapacidade do mercado consumidor de absorver a produção gerou profundas distorções, 
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uma vez que as forças produtivas foram implantadas sobre uma base social com a qual a 

compatibilidade era praticamente inexistente (BENKO, 2002). 

Foi precisamente sob as condições históricas descritas acima que se estruturou o 

“Welfare State” brasileiro, para usar a expressão empregada por Draibe e Aureliano (1989) em 

alusão ao aparato de proteção social construído pelo Estado ao longo da história. Há ainda outra 

particularidade para a qual as autoras supramencionadas chamam atenção: o fato de grande 

parte das legislações destinadas à edificação desse sistema de “bem-estar social” surgirem em 

contextos políticos autoritários, o que nos leva a constatar a intrínseca relação entre a gestação 

de políticas sociais no Brasil, a ação preventiva das elites no sentido de conter a agitação social 

e a busca pela legitimação política para sustentação dos projetos de poder.  

Entre 1930 e 1943, sob o comando de Getúlio Vargas, o aparelho de Estado brasileiro 

erigiu uma legislação especialmente relacionada à criação e normatização dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões e, simultaneamente, destinada à efetivação de diretos trabalhistas, 

sendo a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) a expressão máxima desse aparato legal 

(DRAIBE; AURELIANO, 1989). 

No intervalo compreendido entre 1945 e 1964, segue um processo de inovação 

burocrático-normativa, desta feita com ênfase nos setores da educação, saúde, assistência social 

e, de forma mais incipiente, no que tange à habitação popular. Esses avanços legislativos 

ocorreram a partir de uma intervenção do Estado que podemos caracterizar, de acordo com 

Draibe e Aureliano (1989), como seletiva (exclui uma parte significativa dos potenciais 

beneficiários), heterogênea (na medida em que há grande diversidade de tipos de benefícios) e 

fragmentada (do ponto de vista da ação estatal e da execução financeira). 

O período que vai de meados da década de 1960 até a primeira metade do decênio 

imediatamente posterior destaca-se por transformações radicais na estruturação desse “estado 

de bem-estar” social à brasileira porque: 

 

É nesse momento em que, efetivamente, se organizam os sistemas nacionais 

públicos ou estatalmente regulados na área de bens e serviços sociais básicos 

(educação, saúde, assistência social, previdência e habitação, superando a 

forma fragmentada e socialmente seletiva anterior, abrindo espaço para certas 

tendências universalizantes, mas, principalmente, para a implementação 

posterior de políticas de massa e relativamente ampla cobertura. Além disso, 

é, também, esse um período de inovação em política social, uma vez que se 

abre a intervenção do Estado em novos setores (habitação), introduzem-se 

mecanismos no campo da formação do patrimônio dos trabalhadores e da 

assim chamada participação nos lucros das empresas (FGTS – PIS/PASEP) e, 

ainda mantendo características de exclusão, o sistema de proteção social 

avança na inclusão dos trabalhadores rurais, assim como se diferenciam os 
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planos de benefícios para trabalhadores urbanos (DRAIBE; AURELIANO, 

1989, p. 140-141).      

 

Portanto, o processo histórico de implantação do sistema de proteção social no Brasil, 

iniciado mais efetivamente nos anos 1930, constituiu suas bases principais durante o regime 

que se instalou em 1964 e foi marcado pelas características autoritárias e tecnocráticas que 

norteavam as práticas socioeconômicas do Estado brasileiro naquele momento. Definiu-se, a 

partir de então, um núcleo central da intervenção social do Estado; constituiu-se o aparelho 

normativo centralizado que ampara a referida intervenção; estruturou-se o sistema de 

financiamento desse sistema; definiram-se, também, os termos básicos para operacionalização 

de todo o sistema; e, por fim, estabeleceram-se as regras que determinaram a inclusão/exclusão 

dos beneficiários desse aparato de proteção social (DRAIBE; AURELIANO, 1989). 

A expansão do sistema de proteção social no Brasil ocorreu, conforme explicitamos nos 

parágrafos anteriores, a partir de 1964. Porém, já no final dos anos 1970, começou a apresentar 

- em função de suas bases organizacionais, financeiras, políticas e sociais – sinais de 

esgotamento e crise. 

O processo histórico sinteticamente recuperado nos parágrafos precedentes encerra uma 

contradição sumamente interessante: no momento em que o incompleto e incipiente aparato de 

proteção social brasileiro começou a dar sinais de seu quadro crítico, o regime político 

responsável por sua concepção e implantação estava, igualmente, em crise. A partir dos 

estertores da ditadura empresarial-militar brasileira, o processo de redemocratização e a 

promulgação da Constituição de 1988 ocorreram em meio a um impulso de participação 

movimentalista que impôs ao Estado brasileiro a necessidade de garantir, ao menos no texto 

constitucional, aquilo que nunca se efetivara desde os anos 1930, ou seja, um Estado-

providência minimamente competente enquanto provedor de direitos básicos para toda a 

população. O processo de reestruturação produtiva que se iniciou nos anos imediatamente 

posteriores emergiu como a pá de cal última; como o tiro de misericórdia nas pretensões 

redistributivistas que levaram milhões de pessoas às ruas no período de redemocratização.     

Em resumo, podemos afirmar que o processo de construção do aparato de proteção 

social brasileiro possui, dentre outras, as seguintes especificidades: 

1) estruturou-se a partir da inserção subordinada do país em uma nova fase da divisão 

internacional do trabalho, marcada pela industrialização tardia baseada na substituição de 

importações;  
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2) foi concebido e efetivamente aplicado sob os auspícios de regimes políticos 

autoritários, constituindo-se como tática governamental para conter eventuais levantes 

populares e ampliar as bases de legitimação política, nos marcos de uma sociedade na qual a 

participação política da população era extremamente restrita; 

3) foi marcado pela seletividade no que diz respeito aos seus beneficiários, não 

abarcando a maior parte da população e oferecendo serviços públicos quantitativa e 

qualitativamente ineficientes.        

 

Foi a partir da década de 1990 que o processo de reestruturação produtiva e todas as 

suas implicações se fizeram notar com mais intensidade no Brasil. Não por acaso, o decênio em 

questão marca o avanço do programa prático-político do neoliberalismo no país. Nesse 

contexto, o conjunto de transformações na estrutura produtiva, associado ao novo quadro 

político-institucional demandado pelo receituário neoliberal, passou a demarcar uma fase de 

ataques ainda mais severos às condições de reprodução da força de trabalho no Brasil (ALVES, 

2000).   

Por tudo o que expusemos até aqui, fica claro que o processo de reestruturação produtiva 

típico das economias da semiperiferia do capitalismo - sendo o caso do Brasil exemplar sob 

este ângulo - apresenta a particularidade de que se desdobra sobre uma sociedade que nunca 

gozou das benesses do “Estado de bem-estar social” de forma efetiva. Isso significa dizer, em 

última análise, que as condições de reprodução da força de trabalho e da vida sempre foram, 

para a esmagadora maioria da população desses países, extremamente penosas10.  

Como bem observa Antunes (2005a, p. 14), se é verdade, por um lado, que ainda se 

podem encontrar resquícios do Welfare State nos países mais avançados do capitalismo global, 

não é menos verdade, por outro, que “nos países do Terceiro Mundo, os trabalhadores e 

trabalhadoras oscilam, cada vez mais, entre a busca quase inglória do emprego ou o aceite de 

qualquer labor”.  

No governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), quando se iniciou um profundo 

processo de adoção do receituário previsto no Consenso de Washington (privatizações, 

desregulamentação, financeirização etc.), as consequências sociais foram desastrosas: 

“processos explosivos de terceirização, subcontratação, desemprego 

estrutural e informalização do trabalho passaram a afetar de modo intenso a classe trabalhadora” 

(IKUTA, 2008, p. 240). 

                                                           
10 Para uma análise mais detalhada dos efeitos da reestruturação produtiva sobre o trabalho no Brasil, consultar, 

entre outros, Antunes (2005a; 2005b); Oliveira (2007), Ramos (2012) e Thomaz Junior (2002).  
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Contudo, foi no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) que o conjunto de 

práticas tipicamente neoliberais foi plenamente implantado no Brasil. Para Oliveira (2007), 

trata-se de um período caracterizado por uma inserção subordinada do país na ordem mundial 

do capitalismo global, sendo que, além das privatizações e da desregulamentação do mercado 

de trabalho, “a abolição do mercado cativo para as empresas que operam no Brasil, a política 

cambial arriscada que subordina a autonomia monetária” e a “vulnerabilidade externa com a 

dependência recorrente aos capitais de risco internacionais de curto prazo” produzem efeitos 

que o autor bem denominou de “desertificação neoliberal” (OLIVEIRA, 2007, p. 44).  

Seguindo essa lógica, o Brasil adentrou em uma era de desmonte do patrimônio estatal 

sem precedentes na história. Empresas estatais do porte da Vale do Rio Doce e da Companhia 

Siderúrgica Nacional foram privatizadas, juntamente com os serviços de telecomunicações e 

energia elétrica. 

O advento do Plano Real e sua necessária indexação ao dólar caracterizou uma política 

monetária alinhada aos ditames neoliberais, cujo resultado mais evidente foi o aprofundamento 

da dependência financeira do país em relação ao capital internacional.  

Do ponto de vista que mais nos interessa nesta pesquisa, aquele relacionado às 

transformações no mundo do trabalho, assistiu-se, na esteira do aprofundamento das práticas 

neoliberais no Brasil, a um amplo processo de ataque aos poucos e incipientes direitos sociais 

conquistados, a saber: fim da estabilidade por tempo de serviço em uma mesma empresa; 

reformas previdenciárias que aumentaram o tempo de contribuição para aposentadoria; 

ampliação das possibilidades de terceirização e subcontratação; ampliação das jornadas de 

trabalho; crescente parcela dos trabalhadores sub-remunerados, entre outros (RAMOS, 2012).  

Ressalte-se, porém, que não apenas a legalidade que recobre as relações de trabalho é 

alvo do processo analisado. É importante pontuar que, paralelamente ao desmonte do aparato 

legal que regulamenta as relações entre capital e trabalho, surgem/persistem/recrudescem 

formas novas e antigas de exploração do trabalho vivo. Nesse sentido, a superexploração do 

trabalho recorre, cada vez mais, aos mecanismos marginais à legalidade capitalista ocidental e 

à sua ética discursiva. Exemplos disso são os índices assustadoramente crescentes de trabalho 

na infância, permanência de relações análogas à escravidão, utilização de castigos físicos como 

forma de coação da força de trabalho, cárcere privado, insalubridade de toda ordem etc.11.   

                                                           
11 Várias empresas do setor de confecções latino-americano (Brooksfield), alguns frigoríficos brasileiros (JBS) e 

a produção de calçados, roupas e acessórios de marcas mundiais (Nike, Adidas, Puma, etc.) em países do sul e 

sudeste asiático são exemplos disso.  
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Indo adiante nessa análise dos contornos gerais do processo de reestruturação produtiva, 

faz-se necessário, ainda que de modo sintético, analisar seus desdobramentos sobre o espaço 

urbano. Eles são múltiplos e se fazem notar, com velocidades e intensidades distintas, nas 

grandes, médias e até pequenas cidades. No que tange especificamente ao espaço urbano 

brasileiro, podem ser percebidas, dentre outras, as seguintes implicações: 

I) incremento, sobretudo a partir do final dos anos 1970, dos fluxos migratórios campo-

cidade em função dos efeitos da concentração fundiária e da reestruturação produtiva no campo 

- cuja principal característica consiste na liberação de mão de obra em função do avanço da 

mecanização –, fato que agravou os problemas vinculados à pobreza urbana (OLIVEIRA, 

2005a); 

II) reorganização territorial das atividades industriais, com tendência de realocação 

destas nos espaços portadores de vantagens comparativas, a exemplo dos baixos custos da força 

de trabalho, incentivos tributários, fragilidade de leis ambientais, trabalhistas e dos movimentos 

de representação dos trabalhadores. Lencioni (1998) observa que o processo de dispersão 

relativa da atividade industrial brasileira ocorreu associado a uma divisão territorial entre a 

produção industrial e os processos gerenciais das empresas, ocasionando, de modo geral, uma 

concentração dos parques produtivos industriais no interior e, nas capitais, as sedes 

administrativas; 

III) ampliação da seletividade nos processos de apropriação do espaço urbano, 

determinada, entre outros fatores, pela crescente financeirização do mercado imobiliário 

(ROLNIK, 2015; FIX, 2011); 

IV) diversificação dos produtos imobiliários (shoppings centers, condomínios 

horizontais e verticais etc.) na esteira da valorização capitalista fetichista das amenidades 

naturais, da propagação discursiva da (in)segurança e do medo generalizado, dos novos 

circuitos de consumo, entre outros aspectos (SPOSITO, 2013; SOUZA, 2008b);  

V) militarização da questão urbana como forma de enfrentamento dos conflitos 

derivados do aprofundamento da estrutura societária heterônoma promovido pelo novo regime 

de acumulação capitalista (SOUZA, 2008b);  

VI) agravamento de questões relativas à mobilidade urbana, com ampliação drástica dos 

custos de deslocamento casa-trabalho, fato que impacta sobremaneira nas condições de 

reprodução da força de trabalho e da vida dos trabalhadores (IKUTA, 2008);  

VII) esgotamento da conjuntura “participacionista” de planejamento e gestão das 

cidades que marcou as décadas de 1990 e 2000. Apesar de experiências interessantes, a exemplo 

do orçamento participativo de Porto Alegre, os resultados práticos dos canais de participação 
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popular estão muito aquém do almejado por aqueles que lutam por uma cidade mais justa. Isso 

sem mencionar a ampliação das possibilidades de cooptação estrutural (SOUZA, 2015); 

VIII) disseminação de um discurso de proteção ambiental que tem servido, via de regra, 

como justificativa para remoções de populações pobres de seus espaços históricos de residência, 

ampliando os conflitos relacionados à apropriação do espaço urbano; 

IX) diversificação das pautas, elementos identitários, formas de atuação, táticas e 

estratégias de luta dos movimentos sociais. Assim, somam-se aos tradicionais movimentos 

relacionados à moradia, transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos, “novos” 

ativismos relacionados ao racismo, assimetrias de gênero, homoafetividade, culturas 

alternativas (hip-hop, grafite...), entre outros.           

 

  Ao longo deste subcapítulo, evidenciamos os contornos gerais do processo de 

reestruturação produtiva que ocorreu/ocorre tantos nos países do centro quanto naqueles 

situados na periferia do capitalismo. Com relação aos últimos, procuramos enfatizar algumas 

particularidades processualísticas, pondo em relevo nuances que conferem um sentido ainda 

mais perverso aos desdobramentos do referido processo nas sociedades cujo “Estado de bem-

estar social” nunca passou de uma figura pálida.  

Para tanto, nos detivemos, sobretudo, no delineamento dos contornos gerais do processo 

de reestruturação produtiva que transcorreu/transcorre no Brasil, enunciando, sinteticamente, 

os seus principais impactos sobre o espaço urbano brasileiro. Com isso, construímos um pano 

de fundo sobre o qual nos aprofundaremos nos próximos subcapítulos. 

A constatação básica é a de que há um quadro historicamente produzido de trabalho 

precário no Brasil que antecede, e muito, o processo de reestruturação produtiva. A ele, 

somaram-se, ao longo do tempo, todas as implicações perversas da lógica da acumulação 

flexível e do neoliberalismo. É essa constatação que servirá de ponto de partida para, no 

subcapítulo imediatamente posterior, aprofundarmos os conceitos de 

hiperprecarização/hiperprecariado. 

 

1.2 DA PRECARIEDADE IMANENTE AOS CONCEITOS DE 

HIPERPRECARIZAÇÃO/  HIPERPRECARIADO  

 

Principie-se o presente subcapítulo com uma indagação: sob a égide do sistema produtor 

de mercadorias, há outra forma de existir do trabalho que não seja estruturada na precariedade?  

Um exame da estruturação histórica do sistema capitalista demonstra que, desde o 

século XVI, quando o referido modo de produção se encontrava em sua fase mercantil, as 
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condições de precariedade têm sido ampliadas, na esteira do processo de imposição do 

assalariamento e na crescente sofisticação das formas de exploração do trabalho.  

Ao longo da história, homens e mulheres tiveram seus vínculos de propriedade ou posse 

da terra dissolvidos pelas imposições do processo de instituição da sociedade capitalista, sendo, 

portanto, despossuídos das condições concretas de reprodução da vida, restando-lhes, como 

alternativa, a venda da força de trabalho.  

Aliás, no tocante a isso, convém mencionar o clássico escrito de Engels (2008). 

Intitulado “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra”, a obra em questão contém um 

minucioso relato sobre as precárias condições de vida dos operários ingleses submetidos aos 

processo de assalariamento na esteira da Revolução Industrial. Segundo o mencionado autor, 

foi nesse contexto histórico que se consolidou o processo de “[...] transformação dos 

trabalhadores em puras e simples máquinas [...] arrancando-lhes das mãos os últimos restos de 

atividade autônoma” (ENGELS, 2008. p. 47).   

Desse modo, podemos afirmar que a contraditória racionalidade do capital, cuja 

expansão se deu a partir do projeto civilizatório ocidental (que assumiu, em diferentes contextos 

sócio-históricos, a forma de colonialismo, imperialismo e globalização), está calcada na 

subsunção do trabalho, motivo pela qual a precariedade é a ela imanente, ou seja, não há 

reprodução do capital possível fora destes termos (ALVES, 2007a). 

O exposto até aqui nos leva a concordar, sob este ângulo particular, com Alves (2007, 

p. 113), quando afirma que a precariedade é: 

 

[...] condição sócio-estrutural que caracteriza o trabalho vivo e a força de 

trabalho como mercadoria, atingindo aqueles que são despossuídos do 

controle dos meios de produção das condições objetivas e subjetivas da vida 

social.  

 

Como se observa a partir do exposto, a resposta para o questionamento que abre o 

presente subcapítulo é negativa. Todavia, as formas de manifestação concreto-abstrata dessa 

condição de precariedade no social-histórico estão intimamente relacionadas aos contextos 

espaço-temporais específicos. Isso significa dizer que, enquanto a precariedade é entendida 

como imanência do modo de ser do trabalho sob a égide do capital, a precarização deve ser 

compreendida como processo histórico por meio do qual a condição de precariedade é posta e 

reposta nos termos da sociedade instituinte, no plano material e subjetivo. Diante disso, 

podemos afirmar que a “precarização é um atributo modal da precariedade. É uma forma de ser 
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sócio-histórica da condição ontológica da força de trabalho como mercadoria. Enquanto existir 

precariedade haverá possibilidade objetiva de precarização” (ALVES, 2007a, p. 115).  

Se recorrermos a um exame histórico profundo, desembocaremos na constatação de que 

os trabalhadores viveram processos de precarização cuja realização concreto-abstrata se 

transmutou conforme os contextos sócio-históricos específicos. Isso revela uma característica 

fundamental do trabalho nos marcos da sociedade capitalista: a precariedade enquanto 

imanência das relações de trabalho sob o capital.  

Como vimos no subcapítulo anterior, nas primeiras décadas do século XX, com o 

desenvolvimento do modelo de acumulação taylorista/fordista, enormes contingentes de 

trabalhadores incapazes de lidar com o nexo produtivo e societário imposto por essa nova ordem 

sócio-econômica foram vitimados pela exclusão, numa nova expressão processual da 

precariedade constitutiva das relações de trabalho capitalistas.  

 Ante a esse novo quadro social, a precariedade intrínseca ao modo de ser do trabalho 

sob o capitalismo foi ocultada pela edificação de um sofisticado sistema ideológico amparado 

em determinadas “concessões” feitas pelo capital. Constituiu-se, a partir de então, uma 

subjetividade coletiva alicerçada na imagem de indivíduos plenos de direitos sociais e políticos, 

cujas crescentes possibilidades de consumo obscureciam, até certo ponto, a natureza precária 

das suas atividades laborais. 

Para Alves (2007a, p. 124): 

 

Na medida em que se amplia a filiação da classe proletária a um Estado social, 

que assume sua forma plena no Welfare State, amplia-se, na mesma medida, 

o fetichismo da condição ontológica do proletariado, constituída pela 

precariedade (e precarização) objetiva e subjetiva; e o fetichismo do Estado 

político com sua ideologia do Estado social interventor capaz de alterar 

significativamente o destino do trabalho no sistema do capital, quando ele 

próprio é parte intrínseca da ordem sócio-metábolica desigual e estranhada. 

    

Com a emergência de um Estado-providência no centro do capitalismo, a condição de 

precariedade e o processo de precarização foram sofisticadamente dissimulados, mas jamais 

deixaram de existir. Exemplo disso é a própria natureza do regime de trabalho fabril no 

fordismo que, na perspectiva de ampliar a extração da mais-valia, caracterizava-se pela 

execução de atividades repetitivas e exaustivas, frequentemente indutoras de distúrbios físicos 

e psíquicos. Ademais, as benesses sociais características do “Estado de bem-estar social” nunca 

abarcaram a totalidade do mundo do trabalho (HOBSBAWM, 1995; ALVES, 2007a).  
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A crise estrutural que se abateu sobre o centro do capitalismo mundial nos anos 1970, 

para a qual a reestruturação produtiva se constituiu como resposta do capital, desnudou a 

precariedade como condição ontológica da realização do trabalho sob os ditames do capital. 

Nesse contexto, “entramos numa nova dimensão sócio-histórica onde as margens de concessões 

políticas do capital esgotaram-se, obrigando ele próprio a reconstruir uma nova aparência de 

ser da classe e de sua fenomenologia proletária” (ALVES, 2007a, p. 120). 

Nesse novo contexto marcado pelo processo de reestruturação produtiva, no qual a 

condição imanente de precariedade do trabalho como mercadoria ganhou inéditos 

condicionantes sócio-históricos, o debate acadêmico em torno da precarização do trabalho 

emergiu. Por volta dos anos 1970, na esteira das investidas neoliberais sobre o estado de bem-

estar social europeu, autores franceses e alemães se notabilizaram pelo pioneirismo das 

discussões sobre o tema. Posteriormente, pesquisadores do Reino Unido, Itália e Estados 

Unidos se somaram aos primeiros (RAMOS, 2012).  

Barbier (2002) analisou a utilização do termo "precariedade” na França, observando 

que, desde o final dos anos 1970, essa expressão passou a ser utilizada de modo recorrente, 

tanto no discurso político quanto nos estudos da sociologia do trabalho, sendo que, nesse último 

caso, o termo foi, de início, utilizado para fazer referência à situação de famílias envoltas pela 

condição social de vulnerabilidade à pobreza. No final do decênio mencionado e princípio do 

posterior, a noção de precariedade aparecia constantemente relacionada ao trabalho, geralmente 

associada à proliferação de atividades laborais desprovidas de garantias trabalhistas (“empregos 

atípicos”; “empregos sem estatuto”), características de uma instabilidade que estaria se 

instaurando no mundo do trabalho. 

No final dos anos 1980, a noção de precariedade pasou a ser empregada em estudos 

estatísticos sobre o trabalho. Em linhas gerais, ela passou a designar os contratos de trabalho 

que escapavam à tutela estatal e ao crivo das entidades sindicais (RAMOS, 2012).  

A partir dos anos 1990, diversos autores, a exemplo de Castel (1998), Vaspollo (2005a) 

e Bresson (2007), empreenderam esforços para compreensão da precariedade enquanto 

processo inerente às transformações pelas quais o capitalismo está passando desde os anos 

1970. Paralelamente a esta expansão conceitual da precariedade, a literatura sociológica foi 

afastando o termo de seus sentidos originais  – famílias pobres vulneráveis a riscos sociais – e 

aproximando-o dos contextos especificamente vinculados ao mundo do trabalho. Assim, um 

determinado conjunto de autores que analisa o fenômeno da precariedade laboral na atualidade 

passou a alertar para os seus aspectos negativos sobre os trabalhadores (RAMOS, 2012).       
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 Conforme já assinalamos no subcapítulo anterior, os países que integram o centro do 

capitalismo global adentraram, a partir dos anos 1970, em uma era de reestruturação produtiva 

fundamentada no receituário neoliberal. O resultado disso foi a gradativa reversão do quadro 

de “bem-estar social” construído entre os anos 1930 e 1960, materializada, entre outros fatores, 

na perda de garantias e direitos sociais, bem como na dissolução significativa dos vínculos 

empregatícios estáveis e na ampliação do desemprego. A reestruturação produtiva tem operado, 

portanto, como expressão processual contingente da precariedade inerente ao trabalho 

subsumido ao capital. 

Em meio a esse contexto, os termos precariedade/precarização passaram a ser, conforme 

explicitamos acima, empregados por diversos autores europeus para designar o conjunto de 

processos levados a cabo pela ofensiva do capital contra o trabalho nas últimas quatro décadas.    

Castel (1998), ao se posicionar sobre os intensos debates acadêmicos que surgiram na 

Europa em torno do problema da precarização, afirma que uma parte significativa dos 

pensadores interpretou os acontecimentos dos anos 1980/1990 como uma espécie de transição 

entre uma “era de estabilidade” para uma “era de instabilidade”. Para o autor, contudo, a época 

em questão marca a concreção de uma “zona de vulnerabilidade”, que passa a ameaçar os 

vínculos trabalhistas mais “estáveis” de outrora. 

O supracitado cientista argumenta ainda que a profundidade e a dimensão dessas 

transformações produziram um amplo processo de desfiliação12, isto é, a perda das relações de 

proteção social engendradas pelo Estado-providência, tanto na dimensão material quanto 

simbólica.  

Vaspollo (2005a; 2005b), ao se debruçar sobre o tema da precariedade/precarização, 

considera-as como um elemento estratégico determinante do capital. Os impactos do regime de 

acumulação flexível geram, na visão do autor, ao menos duas consequências: a disseminação 

do trabalho atípico13 e a generalização do mal-estar do trabalho. A primeira expressão designa 

uma gama de atividades laborais que se multiplicaram no pós-fordismo e que têm como traço 

principal a perda de garantias trabalhistas. Com relação ao mal-estar do trabalho, Vaspollo 

(2005b) reflete que, diante de uma nova organização capitalista da produção, caracterizada, 

                                                           
12 Para Castel (1998), a perda do emprego e a inserção instável no mundo do trabalho criam um modo de vida e 

de trabalho precários, nos planos objetivo e subjetivo, rompendo os laços e os vínculos, tornando-os vulneráveis 

e sob uma condição social fragilizada, ou de “desfiliação” social. É isso que caracteriza, na visão do autor, a 

crise da sociedade taylorista/fordista, denominada por ele de sociedade salarial.  
13 Endossamos as críticas de Ramos (2012) quanto ao emprego expressão ‘trabalho atípico’ para qualificar as 

atividades laborais precarizadas. Na verdade, sobretudo nos países ditos subdesenvolvidos (mas não apenas 

neles), as formas precárias de exercício laboral têm se tornado cada vez mais comuns, fato que não nos permite 

classificá-las como “atípicas”.  
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sobretudo, pela precarização (flexibilização, desregulamentação etc.), os impactos negativos 

sobre os trabalhadores são múltiplos, ou seja, há um generalizado “mal-estar do trabalho”, 

refletido no: 

 

[...] medo de perder o próprio posto, de não poder mais ter uma vida social e 

de viver apenas do trabalho e para o trabalho, com a angústia vinculada à 

consciência de uma evolução tecnológica que não resolve as necessidades 

sociais (VASPOLLO, 2005, p. 375).  

 

A pesquisadora francesa Marise Bresson (2010), ao fazer uso do vocábulo 

‘precariedade’ (précarité) em seus escritos, argumenta que o termo encerra vários sentidos, 

podendo ser encarado como categoria analítica mais geral que recobre toda a diversidade de 

problemas sociais, bem como designar uma situação social de insegurança imediatamente 

precedente à exclusão. Seja como for, Bresson (2010) aponta as transformações recentes no 

mundo do trabalho como fundantes de um amplo processo de precarização. 

As referências que fizemos a Barbier (2002), Castel (1998), Vaspollo (2005 a; 2005b) e 

Bresson (2010) constituem uma reduzidíssima amostra dos termos em que se processou o 

debate em torno da precarização nos países de capitalismo avançado14.  Em linhas gerais, pode-

se afirmar que a literatura sobre o tema se encarregou de analisar o modo como as 

transformações no mundo do trabalho – derivadas da reestruturação produtiva – resultaram em 

um processo amplo de esfacelamento do “Estado de bem-estar social”. Desse modo, as 

reflexões promovidas pelos autores supramencionados aludem para uma precarização que, a 

despeito do crescimento da chamada informalidade, ocorre, majoritariamente, na esteira de 

novos arranjos institucionais que desamparam até mesmo o trabalho formal (RAMOS, 2012).  

Conforme já afirmamos em outros momentos deste capítulo, as particularidades 

históricas inerentes aos países periféricos, especialmente aqueles que atingiram um certo grau 

de industrialização como o Brasil, condicionaram os processos de reestruturação produtiva e 

imprimiram faces ainda mais perversas à precarização do trabalho. Todavia, Bresson (2007), 

dentre outros pensadores, afirma a impossibilidade de aplicação do conceito de precarização 

para a realidade dos países semiperiféricos. De acordo com a autora, essa noção é aplicável 

apenas à realidade europeia, norte-americana ou japonesa, espaços nos quais ocorreu a 

                                                           
14 Para um exame mais detalhado das discussões acadêmicas que têm marcado o debate europeu e estadunidense 

acerca do tema da precarização do trabalho, consultar, além das obras citadas: Kesselman (2010); Bordieu 

(1998); Harvey (2008); Mészáros (2007), entre outros.      
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consolidação do Estado de bem-estar social (welfare state) e onde os trabalhadores chegaram a 

gozar de condições de vida substancialmente melhores. 

Nós, obviamente, discordamos de tal pensamento. Ao reconhecermos que o emprego do 

termo “precarização”, amplamente difundido no debate acadêmico brasileiro desde os anos 

1990, precisa de cuidado - uma vez que surgiu enquanto recurso conceitual-analítico em uma 

realidade marcada pela dissolução do Estado-providência (praticamente inexistente no Brasil) 

-, não excluímos a necessidade de discutir as nuances das transformações no mundo do trabalho 

na semiperiferia do capitalismo; pondo em evidência as especificidades que, ao mesmo tempo 

em que singularizam os desdobramentos desse processo no chamado Terceiro Mundo, 

evidenciam uma série de conexões, em uma era de globalização, em relação ao que se passa 

nos países centrais. 

  Isso significa, por um lado, que a importação de conceitos contém armadilhas 

analíticas que podem inviabilizar o desvelamento da realidade. Por outro lado, tais constatações 

não impedem um exercício reflexivo no sentido de redefinir os termos do debate, recolocando-

o sob as especificidades que se impõem na concretude espaço-temporal.   

No que tange à pertinência da discussão sobre precarização no âmbito dos países 

semiperiféricos, Souza (2008b, p. 131), afirma que: 

 

[...] essa discussão, de alguma maneira diz respeito, sim, pelo menos aos 

países semiperiféricos (“subdesenvolvidos industrializados”), ainda mais em 

uma era de globalização em que transformações no mundo do trabalho e no 

papel do Estado possuem um alcance mundial [...] É óbvio que, nos termos da 

discussão europeia, que se refere aos efeitos, no mercado de trabalho e nas 

condições de moradia, da erosão do welfare state, tais conceitos muito pouco 

se aplicam a uma realidade brasileira, em que jamais existiu um Estado de 

bem-estar. Por isso, propõe-se aqui uma tentativa de redefinir os termos do 

debate em função das condições particulares da semiperiferia. 

 

É justamente sobre a tarefa sugerida por Souza (2008b) na citação transcrita acima que 

iremos nos debruçar a partir deste instante. Ou seja, apoiados na contribuição deste e de outros 

autores, iremos refletir no sentido de contribuir com a redefinição do debate sobre a 

precarização, estabelecendo os condicionantes específicos desse processo no Brasil, 

explicitando os elementos teóricos fundantes dos conceitos de hiperprecarização e 

hiperprecariado e acrescentando elementos ao debate.     

O conjunto de processos que autores como Castel (1998), Vaspollo (2005a; 2005b), 

Antunes (2009), Bordieu (1998), Bernardo (2004), Harvey (2008), Singer (2000), Thomaz 

Junior (2002), dentre tantos outros, convencionaram denominar genericamente de 
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transformações no mundo do trabalho é marcado, como vimos, pela união indissolúvel entre 

ciência e técnica, postas a serviço da ampliação dos índices de remuneração do capital. Seu 

desdobramento principal é a intensificação da exploração do trabalho com vistas ao aumento 

da produtividade, acompanhada de uma série de implicações nocivas aos trabalhadores.  

Thomaz Junior (2002), pesquisador que dispensou especial atenção às especificidades 

do processo de reestruturação produtiva no Brasil, listou algumas de suas principais 

repercussões concretas sobre o mundo do trabalho: 

 

O caráter mais sistêmico da reestruturação produtiva repercute diretamente 

sobre o trabalho, produzindo, pois, resultados diferentes para o conjunto dos 

países, mas o estigma de subordinado e dependente enquadra o Brasil numa 

condição subalterna. Em linhas gerais, poderíamos apontar o seguinte: 1) a 

desproletarização do trabalho industrial fabril, típico do fordismo; 2) a 

ampliação do assalariamento no setor de serviços; 3) o incremento das 

inúmeras formas de subproletarização, decorrentes do trabalho parcial, 

temporário, domiciliar, precário, subcontratado, “terceirizado”; 4) verifica-se, 

também, que todas essas formas que redimensionam a heterogeneização do 

trabalho têm, na crescente incorporação do trabalho feminino no interior da 

classe trabalhadora, expressão, em especial, quando se pensa em termos da 

expansão do trabalho precarizado, “terceirizado”, sub-contratado, part-time, 

etc.; 5) intensificação da superexploração do trabalho, através da extensão da 

jornada; 6) a exclusão de trabalhadores jovens e “velhos” (acima de 45 anos), 

do mercado de trabalho; 7) a expansão do patamar de trabalho infantil, em 

especial nas atividades agrárias e extrativas (THOMAZ JUNIOR, 2002, p. 

10). 

 

A propósito do modo particular como se processa a reestruturação produtiva nos países 

semiperiféricos, Ramos (2012, p. 82) faz considerações que julgamos pertinente reproduzir: 

 

Podemos enxergar, portanto, dois processos distintos no que se refere à 

precarização (enquanto processo) e trabalho precário (enquanto constatação 

de um fato) no Brasil e na América Latina. Um é a constatação da existência 

de uma parcela permanente de trabalhadores precários que sobrevivem, há 

muito tempo, preexistindo ao processo de reestruturação da produção e à 

flexibilização, típico da economia nos países centrais [...] Outro processo 

relacionado à precarização é aquele que se assemelha à precarização 

vivenciada pelos países centrais e que consiste na perda de direitos 

conquistados pela classe trabalhadora em termos de legislação e políticas 

públicas para o trabalhador.  

 

Alves (2007a) contribui no sentido de elucidarmos as especificidades desse processo de 

precarização no Brasil. O autor, dentro de sua visão estruturalista, afirma que existem três 

ordens de determinações que permitem desvelar as suas nuances. As determinações causais de 

primeira ordem seriam aquelas diretamente relacionadas à própria natureza do modo de 
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produção capitalista (propriedade privada dos meios de produção, divisão em classes sociais, 

concentração e centralização do capital etc.). As determinações causais de segunda ordem, por 

seu turno, estão vinculadas às determinações histórico-particulares, ou seja, aos processos 

específicos por meio dos quais o capitalismo se objetivou no país. Por último, teríamos as 

determinações causais de terceira ordem. Estas corresponderiam ao conjunto de fatores 

inteiramente novos que emergiram no capitalismo brasileiro nos últimos trinta anos, no bojo da 

mundialização. Detenhamo-nos, em função dos objetivos que propusemos para esta parte do 

trabalho, na tarefa de explicitar as duas últimas. 

Um primeiro aspecto a ser observado no processo de constituição do capitalismo “à 

brasileira” é o que diz respeito à sua natureza colonialista e escravocrata. Do século XVI ao 

XIX, persistiram relações socioeconômicas amparadas na subordinação aos espaços 

metropolitanos do capitalismo e na exploração do trabalho escravo. Como se sabe, a Abolição 

da Escravatura, em 1888, não significou a inserção dos escravos recém-libertos na economia 

industrial nascente. A opção dos grandes industriais pela contratação de trabalhadores 

imigrantes (e brancos) lançou a esmagadora maioria dos negros libertos da escravidão ao 

mundo do trabalho precarizado. 

Ademais, em 1850, trinta e oito anos antes da Abolição da Escravatura, a Lei de Terras 

passou a estabelecer que a aquisição de terras no Brasil somente poderia se dar por meio da 

compra. Isso excluiu, como se sabe, a esmagadora maioria da população da possibilidade de 

acessá-las. 

A Abolição da Escravatura e a promulgação da Lei de Terras representaram, 

simultaneamente, a liberação da força de trabalho e a impossibilidade de acesso a meios 

próprios de reprodução da vida por parte da população afrodescendente, relegando-a à condição 

de subalternidade, subjugada, portanto, à superexploração de sua força de trabalho (ALVES, 

2007a).  

No que diz respeito à inserção econômica subordinada do Brasil no mercado mundial, 

o advento da fase industrial do capitalismo não resultou em mudanças quanto a essa realidade. 

Ou seja, a subordinação econômica se manteve, inicialmente vinculada aos interesses ingleses 

e, posteriormente, aos estadunidenses. Conforme destaca Alves (2007a, p. 262): 

 

Se os países de industrialização clássica (França e Grã-Bretanha) e inclusive 

de industrialização tardia (Alemanha, Japão e Itália) conseguiram solucionar 

a questão democrática, através da reforma agrária e da constituição de 

cidadãos/sujeitos de direitos, e a questão nacional, através de inserção 

soberana no mercado mundial, o Brasil assumiu uma objetivação capitalista 

de cariz autocrático-burguês e dependente aos interesses dos centros 
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financeiros internacionais. Esta é a verdadeira “herança maldita” que nenhum 

governo conseguiu se desvencilhar, uma tradição dos mortos que pesa sobre 

os vivos. 

 

As particularidades históricas dos últimos trinta anos inauguraram, segundo o autor 

supramencionado, uma “nova precariedade do trabalho no Brasil”, uma vez que a era neoliberal 

e os desdobramentos da reestruturação produtiva acirraram elementos estruturais e redefiniram 

as dinâmicas particulares do capitalismo no país. A constatação de Alves (2007a) é corroborada 

por Thomaz Junior (2002, p. 10). Ao refletir sobre o crescimento da informalidade do trabalho 

no Brasil nas últimas três décadas como manifestação concreta do processo de precarização em 

curso, o autor afirmou que o processo de reestruturação produtiva, enunciado nas políticas 

neoliberais, tem induzido, entre outras coisas, ao crescimento (no sentido do aumento do 

número de trabalhadores informais) e ao alargamento (no sentido de um maior número de 

atividades laborais sujeitas à informalidade) do setor informal da economia.   

Dadas essas particularidades que imprimem contornos muito específicos às formas e 

aos conteúdos da precariedade/precarização no Brasil (e em vários outros países da 

semiperiferia do capitalismo), estamos propondo, em conformidade com as contribuições de 

Souza (2008b; 2015) e Ramos (2012), uma distinção entre os processos de precarização 

transcorridos no centro e na semiperiferia do capitalismo. Tal diferenciação é necessária por 

dois motivos: 

 

O primeiro está relacionado à própria utilização do termo precarização. Nesse 

caso, há uma importante diferença entre a precarização desencadeada pelas 

transformações no modelo produtivo e no sistema político-econômico no 

continente europeu e nos Estados Unidos, a qual vem sendo alvo de análises 

e estudos desde a década de 1970; e a precarização do trabalho no Brasil e em 

outras economias semiperiféricas, posto que a realidade objetiva e 

intersubjetiva nesses dois grupos de países gera parâmetros muito distintos de 

comparação. Enquanto no continente europeu a precarização se manifesta 

através de uma sequência de perdas em termos de seguridade social e, 

também, de salários (a que alguns autores, como já mencionamos, vão 

denominar precarização econômica e institucional, pois se dá nos marcos do 

trabalho formal), nos países semiperiféricos, como o Brasil, é muito mais 

difícil trabalhar com esses “parâmetros de formalidade”, pois o trabalho 

formal não abrange a parcela mais significativa da nossa força e trabalho. [...] 

O segundo motivo pelo qual se faz necessária a distinção entre a precarização 

“lá e cá” é a existência de grupos sociais historicamente precários em termos 

de trabalho, renda e condições de existência (RAMOS, 2012, p. 87)15. 

 

Nesse sentido, Souza (2015, p. 171) observa que: 

                                                           
15 Ramos (2012) fundamenta essas argumentações em uma série de dados estatísticos produzidos pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Para maiores detalhes, consultar a obra referenciada. 
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Nos países da “(semi)periferia”, desde sempre familiarizados com altas taxas 

de subemprego, com frequência cresceu igualmente, nas últimas décadas, o 

desemprego aberto. O desde sempre precário “mundo do trabalho” 

precarizou-se ainda mais, e as caricaturas de welfare state tornam-se ainda 

mais grotescas, como que caricaturas de si mesmas. Nesses países, processos 

vinculados à globalização e à “reestruturação produtiva”, notadamente o 

desemprego estrutural (decorrente da desindustrialização) e o desemprego 

tecnológico (resultado costumeiro da modernização tecnológica sob o 

capitalismo), foram frequentemente agravados pela imposição de “ajustes 

estruturais” pelo Fundo Monetário Internacional na esteira da crise da dívida 

externa [...] Em países como esses, a precarização adquire, presumivelmente, 

contornos mais dramáticos do que nos países centrais. 

 

Por tudo que expusemos até aqui, consideramos que o debate acerca da precarização do 

trabalho em países semiperiféricos exige uma construção conceitual mais condizente com as 

suas condições sócio-históricas específicas. 

Ramos (2012) e Souza (2015) assinalaram que a incorporação do termo precarização e 

de seus congêneres (precariado, trabalho precário etc.) por alguns autores preocupados com a 

realidade do trabalho na semiperiferia do capitalismo incorre, muitas vezes, em aproximações 

pouco criteriosas. Exemplo disso é a redução analítica da precarização à informalidade16 do 

trabalho. A inadequação de tal análise pode ser argumentada a partir de três observações: 

 

Primeiro, por uma questão de generalização problemática: nem toda precarização 

leva à informalidade, assim como nem toda informalidade trata-se de trabalho 

precário. Segundo, o debate sobre a precarização introduz toda uma discussão sobre 

conquistas e perdas em termos de direitos e garantias que a questão da informalidade 

não atende, necessariamente. Terceiro, a noção de precarização conforme foi 

concebida no contexto histórico, político e econômico europeu, pressupõe um 

fenômeno não muito recente no cenário europeu (tem cerca de 40 anos) e recente no 

cenário brasileiro e latino-americano (em torno de 20 anos), gerando, 

consequentemente, um debate novo em termos de produção de dados, análises e 

literatura (RAMOS, 2012, p. 91). 

        

                                                           
16 O emprego generalista da expressão informalidade na literatura brasileira sobre os processos de precarização 

tem sido suficientemente plástico para abrigar situações extremamente distintas no que tange às condições sob 

as quais os trabalhadores exercem seus labores. Mesmo não sendo nosso objetivo apontar mais 

pormenorizadamente as inconsistências teóricas derivadas dessa utilização pouco criteriosa do termo, cabe, ao 

menos, esclarecer que a definição de uma unidade econômica como informal se dá pelo tipo de trabalho realizado 

(pequena escala, baixo nível de organização e quase inexistência de separação entre capital e trabalho) e em 

função do baixo rendimento auferido como remuneração pela atividade desempenhada. Isso significa dizer que 

prestadores de serviços de alta qualificação, a exemplo de “consultores, designers e administradores que 

trabalham por conta própria, entre tantos outros profissionais liberais” não se enquadrariam como “trabalhadores 

informais” (RAMOS, 2012, p. 93).    

 



74 

 
 

Acerca da informalidade do trabalho, cuja definição mais recorrente é aquela que a 

relaciona ao trabalho exercido sem qualquer garantia legal e sob péssimas condições (baixo 

padrão remuneratório, instabilidade, insalubridade etc.), registre-se que é fato notório sua 

ampliação nas últimas décadas. Porém, conforme demostramos ao recuperarmos algumas 

especificidades sócio-históricas da formação do mercado de trabalho brasileiro, esse fenômeno 

não se trata propriamente de uma novidade. Dito de outro modo, a informalidade do trabalho 

no Brasil, tomada em sentido amplo, preexiste ao fenômeno da reestruturação produtiva. Ela 

deriva de um processo histórico de formação e desenvolvimento de uma economia periférica 

caracterizada pela industrialização tardia. Desse modo, a informalidade foi/é produzida e 

reproduzida no país ao longo de um processo histórico no qual sequer as reformas capitalistas 

clássicas (agrária, tributária e social) foram realizadas, fato que excluiu, ao longo do tempo, 

grandes contingentes de trabalhadores da possibilidade de estabelecimento de vínculos 

empregatícios minimamente protegidos por garantias legais (POCHMANN, 2001; SINGER, 

2000). Os efeitos da reestruturação produtiva, portanto, desenrolam-se, no caso das economias 

semiperiféricas, sobre uma realidade na qual a ausência de direitos para os trabalhadores sempre 

foi muito mais a regra do que a exceção, ao contrário do que se registra na história de grande 

parte dos países ditos desenvolvidos (sobretudo a partir da consolidação do chamado Estado de 

bem-estar social).        

Como se vê, o debate acerca da precarização, quando pensado especialmente para a 

realidade da (semi)periferia do capitalismo global, é revestido por particularidades. A questão 

do modo como a informalidade se expressa historicamente nesses países, tratada muito 

resumidamente nos dois parágrafos anteriores, é apenas uma reduzidíssima amostra das 

singularidades que marcam a reestruturação produtiva e seus desdobramentos sobre o trabalho 

nos países de industrialização tardia.   

É justamente na tentativa de redefinir os termos do debate sobre precarização, 

considerando as especificidades da realidade dos países semiperiféricos (principalmente o 

Brasil), na qual o “Estado de bem-estar social” nunca foi uma concretude, que Souza (2008b, 

p. 131) propõe as expressões complementares “hiperprecarização” e “hiperprecariado”, 

decorrentes da constatação de que as condições de trabalho e de vida da maioria dos 

trabalhadores em países semiperiféricos “sempre foram precárias”. A adição do prefixo ‘hiper’ 

(que significa grande, muito, em alto grau) aos termos ‘precarização’ e ‘precariado’ guarda 

relação com essa constatação. 

Portanto, o conceito de “hiperprecarização” designa: 
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[...] coisas diferentes daquelas cobertas pelo debate europeu. A 

“hiperprecarização” se refere a um processo que, na esteira de fenômenos 

como “ajustes estruturais”, desindustrialização e transformações no modo de 

regulação e no regime de acumulação (reestruturação produtiva, “acumulação 

flexível”, terceirização, desregulamentação parcial do Direito do Trabalho), 

tudo isso nos marcos da globalização e da hegemonia das políticas econômicas 

neoliberais (elementos que conectam o centro e a [semi]periferia, ainda que 

as formas e as intensidades evidentemente difiram), atira maciçamente 

trabalhadores pobres do setor formal no mundo geralmente muito pior da 

informalidade. Aquilo que já era precário e sempre foi precário, em 

decorrência das menos que sofríveis condições de remuneração e segurança 

no trabalho e conforto, torna-se, assim, precaríssimo, em razão do 

parcialmente maior desamparo trabalhista e previdenciário, da maior 

instabilidade laboral e da maior imprevisibilidade do mercado de trabalho. O 

fato de o modesto padrão de consumo nem sempre se deteriorar, graças às 

facilidades (de políticas públicas compensatórias à expansão do crédito) para 

a aquisição de bens de consumo, como vem ocorrendo no Brasil de Lula e 

Dilma Rousseff, complica, mas não nega o quadro geral. Na verdade, o 

consumo de utensílios e bugigangas eletroeletrônicos e alguma melhoria na 

infraestrutura técnica (abastecimento de água, energia elétrica...) e de 

saneamento básico tem convivido grotescamente com uma degradação e uma 

mercantilização da vida social e dos serviços essenciais como saúde e 

educação, assim como com elevados patamares de endividamento e 

inadimplência de indivíduos e famílias, insegurança pública e outras mazelas. 

Admirável mundo novo... (SOUZA, 2015, p. 165/166). 

 

Já o conceito de hiperprecariado: 

 

[...] constitui um fenômeno histórica e espacialmente localizável: abrange, 

fundamentalmente, o  heterogêneo universo dos trabalhadores informais 

urbanos e todos aqueles que sobrevivem em circunstâncias de grande 

vulnerabilidade e mesmo perigo, morando em espaços (extremamente) 

desconfortáveis, e muitas vezes insalubres ou improvisados e exercendo 

ocupações estigmatizadas. O “hiperprecariado” existe há muito tempo, mas 

seria absurdo pretender ver o conjunto dos pobres, urbanos ou rurais, em 

qualquer momento da história e em qualquer área geográfica brasileira 

(tomando o Brasil como exemplo, mais uma vez), como “trabalhadores 

hiperprecários”. Usar tal expressão para referir-nos à pequena produção 

agropastoril de subsistência, a quilombolas, a faxinalenses, a caiçaras, aos 

moradores das vilas operárias do começo do século XX (que foram os 

primeiros operários industriais, quase sem direitos trabalhistas e 

superexplorados), para citar somente alguns, equivaleria a construir uma inútil 

categoria-valise, na qual tudo cabe (SOUZA, 2015, p. 166/167). 

   

Ou seja, a construção dos conceitos de hiperprecarização e hiperprecariado, é válido 

insistir, parte da constatação basilar de que as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores 

da semiperiferia não se tornaram precárias apenas a partir da crise do taylorismo/fordismo, mas 

se constituíram sempre de modo precário se as considerarmos em comparação com o que se 

sucedeu nos países de capitalismo avançado, onde a gestação do “Estado de bem-estar social” 
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produziu uma relativa melhoria para a classe trabalhadora (embora a precariedade jamais tenha 

deixado de existir porque é, como já dissemos, inerente à forma de ser do trabalho sob o ditame 

do capital).  

O processo de reestruturação produtiva, portanto, agravou e imprimiu faces novas ao 

quadro de precariedade do trabalho na semiperiferia do capitalismo globalizado. Nesse sentido, 

o heterogêneo universo composto pelo hiperprecariado contém tanto os indivíduos expelidos 

pelo setor formal da economia quanto aqueles que jamais experimentaram outra condição que 

não a de trabalhadores informais, isto é, aqueles que já “ingressaram no mercado de trabalho 

pela via da informalidade, sendo, aliás, frequentemente filhos e netos de trabalhadores 

informais” (SOUZA, 2015, p. 177).    

Antes de prosseguirmos, faz-se mister nos interrogarmos: se estamos a admitir que a 

precariedade é elemento constitutivo da forma de ser da relação capital/trabalho, o que apontaria 

para uma dimensão ontológica nos marcos da sociedade capitalista – estando presente desde 

sempre e até quando o capital existir enquanto relação social -, não seria uma constatação óbvia 

presumir que as relações de trabalho em países semiperiféricos sempre foram precárias? Elas 

não seriam sempre precárias em qualquer espaço/tempo estruturado sob o capital? Já que a 

precariedade é imanente à relação de trabalho sob os ditames do capital, não seria desnecessária 

a construção de um conceito especialmente destinado a observar especificidades que, em uma 

primeira aproximação, nada mais seriam do que expressões de uma precariedade substancial 

que integra o modo de ser do trabalho nessa estrutura? O que justificaria, do ponto de vista 

teórico-filosófico, os conceitos de hiperprecarização/hiperprecariado? 

As respostas para esses questionamentos residem na constatação de que a precariedade 

substancial constitutiva do modo de ser da relação capital/trabalho não se objetiva de forma 

incólume aos condicionantes do social-histórico. Isso significa dizer que suas formas concretas 

de expressão são resultado das múltiplas determinações processualísticas engendradas pelo 

fazer histórico das coletividades. Dito de outra forma, a objetivação da precariedade que 

constitui a relação capital/trabalho, enquanto concreção e enquanto representação, está sujeita 

aos desígnios espaço-temporais por meio dos quais ela se faz existir. 

Assim, é possível perceber, por um lado, que as relações de trabalho engendradas no 

seio do desenvolvimento capitalista europeu na chamada “Era de Ouro” e as mesmas relações 

no Brasil varguista encerram a precariedade como marca indelével. Por outro lado, o modo 

como ela se expressou em contextos sócio-históricos tão distintos não nos permite tratá-la da 

mesma forma, sob pena de obscurecermos essas especificidades tão decisivas.  
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Conforme observa Souza (2015), mesmo no debate europeu acerca da noção de 

precarização, já houve quem discordasse do emprego da expressão, afirmando que se travava 

de um conceito pouco rigoroso, visto que, sob o capitalismo, a posição do trabalhador sempre 

será marcada pela instabilidade, falta de segurança e ausência de garantias absolutas. Porém, 

considerando o que já expusemos acerca dos condicionantes sócio-históricos, acreditamos que 

é possível falar de precariedade/precarização “como processos historicamente um tanto 

particulares”, desde que tenhamos em conta o seu caráter comparativo (SOUZA, 2015, p. 176).  

Por esse mesmo motivo, estamos convictos da validade analítica do conceito de 

hiperprecarização, uma vez que a expressão remeterá às especificidades da semiperiferia do 

capitalismo, onde: 

 

[...] fenômenos como ajustes estruturais, transformações no modo de 

regulação e no regime de acumulação (reestruturação produtiva e 

“acumulação flexível”, terceirização, desregulamentação parcial da legislação 

trabalhista), desindustrialização e colapso do Estado “desenvolvimentista” 

trazem como corolário um aumento do desemprego tecnológico e da 

informalidade e uma deterioração ou estagnação de diversos aspectos das 

condições gerais de vida (o que não exclui, ressalve-se uma vez mais, uma 

evolução positiva no que concerne a certos “indicadores de bem-estar”, como 

o consumo de determinados bens de consumo duráveis e a difusão de algumas 

melhorias infraestruturais) (SOUZA, 2015, p. 176/177).    

  

É importante frisar, retomando nossa reflexão, que os processos (e os conceitos) de 

precarização e hiperprecarização não são excludentes, embora designem, desde nosso ponto de 

vista, coisas distintas. Enquanto a precarização alude a um processo de recentes transformações 

no mundo do trabalho cujos impactos se fizeram notar sobre os trabalhadores que, em algum 

momento da história, gozaram de níveis relativamente elevados de estabilidade, segurança, 

poder aquisitivo e assistência social – a exemplo de grande parte dos trabalhadores europeus e 

estadunidenses durante a vigência do Estado-providência -, a hiperprecarização faz referência 

ao conjunto de trabalhadores que, além de nunca terem experimentado as garantias de um 

“Estado de bem-estar social”, sofrem a intensidade dos desdobramentos da reestruturação 

produtiva deflagrada, ainda mais recentemente, em países da semiperiferia.   

Dessa forma, aquilo que aqui estamos denominando, com base em Souza (2005; 2008b; 

2015), de hiperprecarização contém características bem específicas. Isso porque: 

 

[...] se a precarização em geral, iniciada nos países centrais e que atinge a 

“semiperiferia” nos anos 1990, caracteriza-se pela substituição de 

trabalhadores assalariados full time por mão de obra autônoma “terceirizada”, 

ou contratada em tempo parcial (o que, para assalariados de classe média, 
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significa diversas perdas: diminuição da estabilidade e da segurança, muitas 

vezes também perda de rendimento e aumento da carga de trabalho e do 

estresse), a hiperprecarização atinge, especificamente, trabalhadores pobres 

(que quase sempre laboraram em condições relativamente ou bastante 

precárias em matéria de remuneração, de segurança no trabalho etc.), os quais 

perdem empregos no setor formal e são rebaixados à condição de 

trabalhadores sem carteira profissional [no caso do Brasil, onde essa é a 

principal forma de registro legal da atividade laboral], trabalhando como 

autônomos na informalidade, vivendo de biscates etc. Se antes esses 

trabalhadores pobres já pouco ou nada usufruíam de certos direitos civis e 

sociais, com a informalidade laboral sua qualidade de vida se deteriora ainda 

mais -e, em casos extremos, eles resvalam para a indigência. Ao lado do 

desemprego aberto em geral elevado, a “hiperprecariedade” representou, para 

os que nela caíram, o engrossamento do número desde sempre elevado da 

massa de trabalhadores informais e subempregados dos países 

“semiperiféricos” (SOUZA, 2015, p. 171/172).   
 

As noções de hiperprecarização e hiperprecariado, portanto, surgem como possibilidade 

conceitual e analítica para nos reportarmos a um contexto sócio-histórico específico e bem 

demarcado: aquele erigido a partir da chamada reestruturação produtiva levada a cabo pelo 

capital na semiperiferia do capitalismo17.     

Esses conceitos resultam de um esforço intelectual realizado por Souza (2005; 2008b; 

2015) direcionado à construção de um recurso analítico que, mesmo incorporando elementos 

do debate europeu e estadunidense acerca da precarização, reflita as especificidades 

processualísticas inerentes à semiperiferia do capitalismo. Contudo, o potencial analítico 

contido nessas noções não se esgota na tentativa de redefinir o debate teórico sobre o tema. Elas 

encerram também uma dimensão política sumamente interessante. 

Nesse sentido, o conceito de hiperprecariado foi também pensado como alternativa ao 

conceito de lumpenproletariat (expressão alemã cujo aportuguesamento originou o vocábulo 

“lumpemproletariado”), presente na obra marxiana. Segundo Souza (2015, p. 151/152): 

 

O discurso marxiano foi perpassado, desde O Manifesto do Partido Comunista 

até O Capital, por dois preconceitos que, especialmente na segunda metade do 

século XX, e muito especialmente nas últimas décadas, foram se mostrando 

crescentemente problemáticos: aquele contra os camponeses e aquele contra 

o que Marx e Engels chamaram de “rebotalho do proletariado” e outras 

expressões nada lisonjeiras, entre elas aquela que, para as gerações futuras, 

efetivamente “pegou”: o Lumpenproletariat, quem em alemão significa, 

                                                           
17 Isso não exclui a possibilidade de existência da hiperprecarização nos países de capitalismo avançado, vide o 

exemplo dos trabalhadores imigrantes na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos. Contudo, “em termos 

relativos, esse grupo representa uma parcela muito menor entre os trabalhadores dessas sociedades do que aquele 

representado pelo hiperprecariado na semiperiferia como o Brasil. Essa diferença irá se fazer presente na forma 

como tais sociedades se estratificam e no significado de cada estrato para a composição geral da mesma” 

(RAMOS, 2012, p. 125). 
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literalmente, “proletariado em farrapos”, “proletariado esfarrapado”, 

“proletariado andrajoso” (lumpen = farrapos, trapos, andrajos).   

 

Esses preconceitos presentes na obra marxianana derivam de: 

 

[...] um juízo de valor francamente negativo sobre os lupemproletários, 

alicerçado tanto em um inequívoco viés de julgamento moral, segundo o qual 

a grande maioria do lupemproletariado não poderia ser posta lado a lado com 

os trabalhadores “respeitáveis”, quanto por sua alegada inclinação para 

servirem de suportes para forças reacionárias. Finalmente, também devido à 

sua desorganização ou, pelo menos, não-enquadramento na ordem 

preconizada e profetizada por ele: uma nova ordem - o socialismo – a ser 

instaurada pela classe revolucionária por excelência, o virtuoso proletariado 

explorado, evidentemente conscientizado, mobilizado e conduzido pelo 

partido comunista (SOUZA, 2015, p. 151/152).        

 

Há em Marx, segundo o autor supracitado, certo desprezo pelo “proletariado em 

farrapos”, traduzido no emprego de expressões pejorativas para designá-lo, a exemplo de 

“massa indefinida e desintegrada”, “vagabundos”, “chantagistas”, “saltimbancos”, 

“trapaceiros” etc. Em uma passagem de ‘O 18 Brumário de Luís Bonaparte’, Marx (1978, p. 

98) assim se refere ao lumpemproletariado: 

 

Sob o pretexto de criar uma sociedade de beneficência, organizou-se o 

lumpemproletariado de Paris em seções secretas[...] vagabundos, licenciados 

de tropa, ex-presidiários, fugitivos da prisão, escroques, saltimbancos, 

delinquentes, batedores de carteira e pequenos ladrões, jogadores, alcaguetes, 

donos de bordéis, carregadores, escrevinhadores, tocadores de realejo, 

trapeiros, afiadores, caldeireiros, mendigos - em uma palavra, toda essa massa 

informe, difusa e errante que os franceses chamam la bohème: com esses 

elementos, tão afins a ele, formou Bonaparte a soleira da Sociedade 10 de 

dezembro.  

 

Como se sabe, a obra marxiana enfatiza que, sob o capitalismo, existem duas classes 

fundamentais e antagônicas: os proletários e a burguesia18. Na definição de proletariado, 

contudo, apenas têm lugar os trabalhadores pobres urbanos “respeitáveis”, ou seja:  

                                                           
18 A propósito dos limites dessa concepção e do modo como diversos pensadores filiados ao marxismo a 

incorporaram, autores como Castoriadis (1982; 1983) e Bernardo (1977) apontaram algumas imprecisões na obra 

marxiana. O primeiro criticou a eleição de uma classe, o proletariado, recortada a partir de critérios estritamente 

produtivos e pertinentes apenas para um determinado contexto histórico, como detentora da verdade 

revolucionária. O autor, ao tratar da complexidade da organização social capitalista, já mencionava a existência 

de uma burocracia como terceiro segmento social do capitalismo. Classe que, aliás, foi batizada por Bernardo 

(1977) de ‘gestores’, dada a sua inserção fora da tradicional oposição proprietários capitalistas X proletários, 

exercendo funções de grande importância para o processo produtivo. Ela seria composta pelos sujeitos que, por 

seus rendimentos, papel na reprodução do capital, bem como por seu modo de vida não podem ser enquadrados 

como proprietários de meio de produção, tampouco como proletários stricto sensu. 
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[...] além dos assalariados de baixo nível de vida, também os artesãos pobres 

os empregados domésticos e outras categorias. Os assalariados de baixa renda, 

circunscritos a funções de mera execução (trabalhadores manuais), 

correspondiam àquilo que ele designou alternativamente de proletariado 

(Proletariat) ou classe operária ou trabalhadora (Arbeiterklasse, working 

class); trata-se, no caso dos trabalhadores industriais (o proletariado stricto 

sensu, em oposição a um “proletariado do comércio”), dos representantes do 

chamado trabalho produtivo, ou seja, aquele do qual se extrai mais-valia. A 

população desempregada ou não empregada na indústria é vista por Marx 

como um excedente populacional, mas apenas em termos relativos – uma 

superpopulação relativa, portanto (SOUZA, 2005, p. 186).   

 

Para Marx (1989) – e também para Engels –, a lógica de reprodução capitalista 

demandava, além da força de trabalho efetivamente empregada no trabalho produtivo, um 

contingente considerável de desempregados, temporariamente desvinculado de relações 

empregatícias, cuja função seria a de compor o “exército industrial de reserva”, ou seja, a força 

de trabalho excedente para garantir momentos futuros da expansão econômica e regular o valor 

do salário dos trabalhadores empregados. 

Todavia, nem todos aqueles trabalhadores não absorvidos pelas unidades produtivas 

capitalistas eram considerados como parte integrante do referido exército. Uma parcela 

minoritária deles integrava, segundo o mencionado autor, o já descrito lumpemproletariat. 

Desse modo, aqueles cujo perfil não se encaixasse como “respeitável”, isto é, não ocupassem 

uma posição na esfera produtiva que lhes permitisse o desenvolvimento de uma conscientização 

política no âmbito da “luta de classes” seriam, na visão marxiana, integrantes dessa massa 

disforme e heterogênea a que ele chamou de lumpenproletariat19. 

Marx (1978) alertava ainda para os perigos políticos do lumpemproletariado, uma vez 

que a condição de extrema pobreza que lhes era característica facilitava sua manipulação pelas 

classes dominantes, a exemplo do que ocorrera durante a ascensão de Napoleão III na França.  

Há, portanto, um grande contraste20 potencial entre o “autêntico” proletariado, classe detentora 

                                                           
19  Souza (2005), ao tecer críticas sobre o olhar que Marx (1978) destinava a essa parcela da população, afirmou 

que, para o filósofo alemão, o lumpenproletariat corresponderia a uma “[...] pequena parcela da superpopulação 

relativa, que devido à sua degradação física e/ou psicológica, ou mesmo por causa de seu envolvimento com 

atividades criminosas, não seria um subconjunto dos pobres respeitáveis e nem tampouco da classe trabalhadora; 

por conseguinte, não seria também parte do exército industrial de reserva. Trata-se, justamente, do conjunto 

formado por aqueles indivíduos que Marx e Engels identificavam com expressões nada sutis como “rebotalho do 

proletariado” ou “rebotalho de todas as classes” e “putrefação passiva das camadas inferiores da velha sociedade” 

(isto é, do campesinato desenraizado, e dos artesãos empobrecidos) – notadamente, os “mendigos, vagabundos, 

criminosos e prostitutas”” (SOUZA, 2005, p. 187).   
20 Ainda em tom de crítica à compreensão marxiana acerca do papel político desempenhado pelo 

lumpenproletariat, Souza (2015, p. 154) refletiu que:  “[...] o que tornaria o “lumpemproletariado” desprezível [...] 

não seria, em Marx, evidentemente, um mero julgamento de teor moralista, mas sim uma condenação política. 
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da verdadeira condição revolucionária, e o lumpemproletariado, grupo social entendido como 

incapaz de assumir a condição de sujeito da transformação radical da sociedade. 

As transformações históricas do capitalismo desde a época em que Marx viveu até os 

dias atuais dificultam o emprego da expressão “proletariado”, sobretudo se pensarmos no papel 

político que a ele seria reservado na história: o de sujeito revolucionário. Castoriadis (1983, p. 

28) refletiu assim sobre essa questão: 

 

[...] Será que um tal marxista, permanecendo coerente e honesto, poderia falar 

ainda da “ditadura do proletariado”, entendendo realmente por isto a ditadura 

dos organismos coletivos autônomos do proletariado? 

Certamente não. E por várias razões. 

Antes de mais nada, porque o próprio conceito de proletariado tornou-se 

totalmente inadequado. Poderia haver um sentido para se falar do 

“proletariado” como “sujeito” da revolução socialista quando se pensava 

poder fazer corresponder a uma realidade social concreta e transparente um 

conceito que não fosse um coador: os trabalhadores manuais (ou, como eu 

disse durante todo o primeiro período de Socialismo ou Barbárie, os 

trabalhadores assalariados, manuais ou não, reduzidos a simples papéis de 

execução). Mas hoje, nos países de capitalismo moderno, quase todo mundo 

é assalariado. Trabalhadores manuais como “puros executantes” tornaram-se 

minoritários na população. Se pensarmos nestes últimos, é impossível falar da 

“ditadura da imensa maioria sobre uma ínfima minoria” (Lênin). Se falarmos 

dos “assalariados” em geral, chegaremos a absurdos: engenheiros, burocratas 

etc., estariam incluídos entre o proletariado, pequenos camponeses ou artesãos 

estariam excluídos. Não se trata de uma discussão sociológica, mas política.  

 

Em concordância com Castoriadis (1983), observamos que, tanto nos países centrais 

como nos semiperiféricos, o assalariamento é generalizado de tal forma que não permite, por si 

só, delimitar precisamente um conceito como o de proletariado. Além do mais, conforme aponta 

Bernardo (2000), as transformações nas formas de atuação das entidades sindicais ao longo da 

história são sintomáticas de que o operariado industrial está longe de se configurar como “um 

sujeito revolucionário”.  

Outro aspecto importante a se considerar é que, de modo diverso ao que ocorria na 

Inglaterra do final do século XIX – onde o lumpemproletariado correspondia, de fato, a uma 

parcela minoritária da população -, na semiperiferia do capitalismo contemporâneo, 

especialmente no Brasil, o “lumpemproletariado” não corresponde a uma minoria quantitativa. 

Tampouco se pode falar de um “proletariado pujante, coeso econômico-demograficamente 

                                                           
Para ele, o “lumpemproletariado”, caso desempenhasse algum papel (sócio)político, como foi o caso durante a 

guerra civil na França, seria unicamente um papel reacionário, como base de apoio e marionete nas mãos das 

classes dominantes. Completava-se, assim, o quadro que faria do “lumpemproletariado” uma “classe perigosa”, 

porque não confiável, embebida em valores de decadência moral, indisciplinada e potencialmente vendida e 

traiçoeira. Um tremendo contraste, ao menos em potencial, com o Proletariat em sentido estrito”. 
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ascendente e politicamente forte e crescentemente promissor” (SOUZA, 2015, p. 154). Para o 

autor citado (2015, p. 156): 

 

O “proletariado”, nos países capitalistas ditos “centrais”, não empobreceu 

continuamente; enquanto que a mais valia relativa não deixou de desempenhar 

o seu papel decisivo, a mais valia absoluta tornou-se, no interior desses países 

(embora não necessariamente para as empresas multinacionais neles sediadas, 

com seus tentáculos espalhados pela “periferia” global), irrelevante, e seu 

poder de consumo cresceu. Politicamente, eles, seus sindicatos e “seus” 

partidos (social-democratas e, depois, por alguns decênios, também os 

“eurocomunistas”) foram se tornando, menos ou mais claramente, parte da 

ordem econômica e política estabelecida, e não um fator de desestabilização 

desta ordem. 

 

O conceito de hiperprecariado, portanto, busca também uma espécie de recolocação 

política do lumpenproletariat , na medida em que se distancia do conteúdo pejorativo que a 

expressão carrega e reconhece, em suas múltiplas contradições, os diversos papéis políticos que 

este pode exercer (inclusive reconhecendo o potencial insurgente existente em alguns dos 

segmentos mais marginalizados da sociedade), tal qual anarquistas como Bakunin21 já o faziam 

em relação ao lumpemproletariado no século XIX. Ao mesmo tempo, sua construção teórica 

permite que escapemos das armadilhas do anacronismo conceitual, uma vez que, na esmagadora 

maioria dos casos, não faz mais sentido falar em “farrapos” ou “andrajos” (SOUZA, 2015).  

Nesse sentido, é importante ressaltar que não se trata de igualar o hiperprecariado ao 

lumpemproletariado, como se o primeiro fosse o simples resultado contemporâneo das 

metamorfoses históricas do segundo. Isso significaria a persistência dos problemas conceituais 

e políticos que apontamos acima. Conforme bem observa Ramos (2012), embora aquilo que 

ainda se denomina por aí de lúmpen integre o hiperprecariado, o segundo jamais pode, em um 

contexto complexo como o atual, ser reduzido ao primeiro. 

O que se busca em termos políticos com o conceito de hiperprecariado é evitar a 

desqualificação de ampla parcela da população residente em países periféricos que sobrevive 

de forma legítima mesmo mediante condições sociais amplamente desfavoráveis, reconhecer a 

                                                           
21 Bakunin assim se referiu ao lumpemproletariat: “Por flor do proletariado, quero dizer, principalmente, essa 

grande massa, esses milhões de não-civilizados, deserdados, miseráveis e analfabetos que o Sr. Engels e o Sr. 

Marx pretendem submeter ao regime paternal de um governo muito forte sem dúvida, para sua própria salvação, 

como todos os governos não foram estabelecidos, é evidente, no próprio interesse das massas. Por flor do 

proletariado, refiro-me precisamente a essa carne de governo eterno, essa grande canalha popular, que, sendo 

mais ou menos virgem de toda civilização burguesa, traz em seu seio, em suas paixões, em seus instintos, em 

suas aspirações, em todas as necessidades e misérias de sua posição coletiva, todos os germes do socialismo do 

futuro, o que só ela é hoje bastante poderosa para inaugurar e lazer triunfar a Revolução social (BAKUNIN, 

1989, p. 27). 
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heterogeneidade constitutiva desses contingentes de trabalhadores, pensar as suas contradições 

e revelar seus limites e possibilidades enquanto sujeito político.  

Além disso, assim como a noção marxiana de lumpemproletariado inclui aqueles 

indivíduos vinculados a atividades ilícitas (“ladrões”, “trapaceiros”, “batedores de carteira”), o 

conceito de hiperprecariado, para dar conta da complexidade de papéis sociais exercidos pelos 

sujeitos que abarca, também o faz. Isso significa dizer que atividades desenvolvidas de forma 

marginal à legalidade instituída, geralmente consideradas sob a ótica penal como 

contraventoras ou criminosas, integram o conjunto de labores desempenhados pelo 

hiperprecariado. Dessa forma: 

 

Ao mesmo tempo em que podemos identificar o catador de material reciclável 

(latas de alumínio, papel, plástico) e o pequeno ambulante (vendedor de balas 

e outras guloseimas em sinais de trânsito da cidade) como parte do 

hiperprecariado, também estamos falando dos vendedores de CDs e DVDs 

falsificados (“piratas”), de pequenos objetos roubados (rádios de automóveis, 

relógios, telefones celulares etc.) e de drogas no varejo. Nem sempre quem 

pratica o roubo, ou quem faz a cópia falsificada, é aquele que vende o produto 

nas ruas, assim como existem diversas funções entre a produção, 

comercialização, até chegar ao consumo de drogas (e nem todas elas estão 

diretamente relacionadas ao contato com entorpecentes, mas passam por 

tráfico de armamentos, suborno e outras formas de corrupção). Em resumo, 

estamos falando de um vastíssimo espectro de atividades e ocupações que se 

torna muito difícil de ser mapeado, o que, no entanto, não invalida nem 

prejudica o conceito (RAMOS, 2012, p. 121).  

    

Percebe-se, ante ao exposto, que, em termos de composição, o hiperprecariado é 

marcado pela heterogeneidade, especialmente se considerarmos o contexto sócio-espacial 

brasileiro erigido nas últimas três décadas. A partir dos anos 1980 e 1990, assistimos à expansão 

da parcela do hiperprecariado particularmente vinculada às atividades ilegais, a exemplo do 

tráfico de drogas, fato que deu visibilidade a essa fração da classe trabalhadora nos últimos anos 

(SOUZA, 2008b). 

É importante esclarecer desde já (e as análises que faremos a partir das experiências 

oportunizadas pelo contato com os sujeitos pesquisados demonstraram isto), que não é 

necessário incorrer em julgamentos morais (como aqueles presentes em Marx acerca do 

lumpemproletariat) para constatar que essa grande parcela do hiperprecariado envolvida 

diretamente com a criminalidade está, talvez, inexoravelmente “perdida” para fins políticos 

emancipatórios. Isso porque muitas dessas pessoas foram capturadas pela sociabilidade do 

crime e por um sem-número de valores heterônomos que torna praticamente impossível uma 

espécie de “conversão” para a luta emancipatória. Na verdade, uma parte desses indivíduos 
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constitui, conforme aponta Souza (2009a, p. 46), “um risco e um crescente desafio para ativistas 

em vários países”.  

Aliás, em um plano mais amplo, não se trata de transferir a “esperança revolucionária” 

outrora vinculada ao potencial político do “proletariado” para as costas do hiperprecariado. A 

complexidade das relações sociais inscritas nos espaços frequentemente animados pela 

presença marcante da parcela hiperprecarizada da população brasileira (favelas, ocupações, 

periferias urbanas de modo geral) demonstra a coexistência de práticas dissidentes e 

antissistêmicas e reiterações da heteronomia que marca o atual modelo societário. Conforme 

enfatiza Souza (2015, p. 160), “não parece ser tão simples e fácil assim meramente criticar 

Marx para, em seguida, dar razão a Bakunin, no tocante ao “lumpemproletariado”. 

Fica evidente, diante das considerações expostas até o presente momento, que não seria 

tarefa fácil definir o perfil exato e a composição precisa do hiperprecariado. De forma geral, 

trata-se de parcela ampla (no sentido quantitativo), heterogênea (considerando as atividades que 

desenvolve como forma de sobrevivência) e espacialmente dispersa (transita tanto por espaços 

formais, legalmente instituídos, como pelos espaços da informalidade e da ilegalidade) dos 

trabalhadores (RAMOS, 2012, p. 126).  

Por isso, é importante mencionar que existem diversas formas por meio das quais a 

condição de hiperprecariedade se manifesta concretamente. A respeito das situações nas quais 

ela pode ser constatada, Souza (2015, p. 177) sugeriu que:  

  

Os principais parâmetros com base nos quais a “(hiper)precariedade” pode ser 

analisada são o nível de remuneração, as condições de trabalho (incluídas, aí, 

as variáveis como segurança do trabalho, a carga horária e o conforto), a 

saúde (física e mental) do trabalhador e o contrato de trabalho (ou a relação 

empregatícia), no caso de relações de assalariamento. A “hiperprecarização”, 

especificamente, poderia ser examinada por meio dos seguintes indicadores: 

deterioração do nível de remuneração, implicando uma passagem de uma 

remuneração ruim para outra em que a remuneração é péssima (ou, em outras 

palavras, a passagem de um estado de pobreza apenas relativa para um estado 

de pobreza absoluta ou bem próximo a ela, e em alguns casos até mesmo de 

miséria); deterioração das condições de trabalho, no âmbito da qual uma 

segurança do trabalho já sofrível torna-se, eventualmente, ainda pior, um 

conforto medíocre cede lugar ao grande desconforto e até mesmo à 

insalubridade, e a carga de trabalho aumenta; deterioração da saúde física e 

mental do trabalhador, com aparecimento de doenças por contaminação, 

psicossomáticas etc., além de psicopatologias diversas; por fim, deterioração 

do contrato de trabalho, com aumento da insegurança por conta da condição 

de ‘autônomo’ com baixo rendimento, de terceirização e outras formas de 

“flexibilização” da relação capital/trabalho. Obviamente, esses fatores 

negativos não precisam comparecer todos simultaneamente (Grifos do autor).    
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Como se observa por meio da transcrição acima, as formas de manifestação concreta da 

condição de hiperprecariadede são múltiplas, e diversos pesquisadores brasileiros têm 

empreendido esforços para compreendê-las.    

Embora não compartilhem dos conceitos de hiperprecarização e hiperprecariado 

(preferindo os termos “importados” do debate europeu: precarização/precariado/ precariedade), 

os pesquisadores do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGET), cujo núcleo 

principal está vinculado ao Departamento de Geografia Humana e Regional da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP – Presidente Prudente), têm fornecido 

grandes contribuições relacionadas aos impactos concretos das transformações provocadas pela 

reestruturação produtiva, acrescentando elementos importantes ao debate geográfico sobre a 

precarização do trabalho. 

Revisando parte da produção bibliográfica22 concebida no âmbito do supramencionado 

centro de pesquisas, tivemos contato com estudos que permitem acrescentar alguns elementos 

ao conjunto de parâmetros pensados por Souza (2015) para “aferir” a condição de 

hiperprecariedade. 

Gonçalves (2006) e Silva (2016), por exemplo, estudaram as dinâmicas sócio-espaciais 

inerentes ao trabalho com o lixo. O primeiro autor pesquisou as condições de vida e trabalho 

dos catadores de material descartado em municípios do Pontal do Paranapanema, estado de São 

Paulo. O segundo pesquisador estudou o trabalho dos coletores de lixo domiciliar urbano em 

Presidente Prudente-SP.  

                                                           
22 Credenciado junto ao CNPq desde o ano 2000, o CEGET acumulou uma vasta produção científica sobre o tema 

da reestruturação produtiva e suas repercussões sobre o mundo do trabalho. Os estudos desenvolvidos no âmbito 

do grupo enfatizam as múltiplas formas de expressão concreta do fenômeno da precarização do trabalho, 

desenvolvendo investigações que abarcam tanto trabalhadores do campo quanto da cidade. Ao recorrermos a 

algumas contribuições de pesquisadores vinculados ao referido centro de pesquisas, buscamos, ainda que 

reconheçamos algumas diferenças quanto ao tratamento teórico do tema, ampliar o arsenal de informações que 

nos permitem reconhecer as formas concretas de expressão da (hiper)precariedade, ampliando nossa capacidade 

de analisar a condição sócio-espacial dos sujeitos pesquisados neste trabalho. Essa revisão bibliográfica nos 

permitiu o contato com análises referentes às mais diversas formas de materialização da (hiper)precarização do 

trabalho, desde o labor extenuante e potencialmente mortal nas carvoarias do Mato Grosso do Sul, estudado por 

Pereira (2007), até a dinâmica espacial do trabalho nos frigoríficos de aves do oeste paranaense, investigada por 

Silva (2011). Isso sem deixar de mencionar, obviamente, a análise profunda e perspicaz que Ikuta (2008) realizou 

sobre a dinâmica territorial da luta por moradia em São Paulo, com a qual mantivemos diálogos estreitos no 

presente escrito. As referências que aparecem no texto desta tese constituem uma reduzida amostra dos esforços 

empreendidos pelos geógrafos do CEGET no sentido de prospectar o tema. As citações que fizemos obedeceram 

ao critério de proximidade dos estudos de caso contidos nos trabalhos citados com a realidade laboral dos 

indivíduos residentes nas ocupações estudadas neste trabalho. Ou seja, a camelotagem, o trabalho com materiais 

reciclados e os empregos domésticos, temas estudados por autores referenciados em nosso texto, são alguns dos 

labores realizados pelos moradores das Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova, motivo pelo 

qual julgamos salutar o exercício de estudar trabalhos que versam sobre outras realidades.         
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Além de constatarem péssimas condições de trabalho, baixa remuneração, instabilidade 

empregatícia, elevados índices de informalidade e graves problemas de saúde contraídos pelos 

trabalhadores em função do labor que exercem, os citados pesquisadores, sobretudo o segundo, 

concluíram que a invisibilidade social23 marca profundamente a existência desses sujeitos. 

Silva (2016, p. 134) fez as seguintes reflexões acerca da invisibilidade social e dos seus 

efeitos sobre os trabalhadores da coleta de lixo em Presidente Prudente-SP:  

 

[...] ser invisível socialmente para os coletores não significa, necessariamente, 

não ser visto, apreendido pelo sentido da visão dos moradores, mas não serem 

enxergados em sua inteireza como seres humanos, em sua plenitude como 

sujeitos sociais portadores de uma história de vida e de dignidade enquanto 

pessoa humana [...] as ofensas e hostilizações vivenciadas pelos coletores, 

embora em menor número se comparadas com as atitudes de empatia, 

conforme relatado pela maioria dos entrevistados, não podem ser 

simplesmente equacionadas e minimizadas. Trata-se, aqui, mais de 

intensidade e repercussão no processo de interiorização do que se ouve, do 

que da quantidade de vezes que se ouve, pois as hostilizações, uma vez 

sofridas, permanecem com os trabalhadores, seja durante a jornada de 

trabalho, seja após seu término, o que não diminui esse aspecto como 

agravante do quadro de degradação do trabalho vivenciado pelos coletores no 

plano psicológico. 

 

Ampliando as reflexões feitas por Gonçalves (2006) e Silva (2016), e relacionando-as 

aos trabalhadores hiperprecarizados que residem nas ocupações do Terra Livre aqui estudadas, 

podemos dizer que a invisibilidade social é também elemento constitutivo da condição de 

hiperprecariedade, seja pelo estigma presente nas atividades laborais exercidas por essa fração 

da classe trabalhadora, seja pelos preconceitos que recobrem os espaços onde residem esses 

indivíduos. 

Ao estudar a prática da camelotagem enquanto territorialidade dos trabalhadores 

precarizados, Rodrigues (2008) pôs em evidência a realidade dos vendedores ambulantes de 

Presidente Prudente-SP. Além de detalhar as múltiplas funções que dão suporte à atividade 

(sacoleiros, laranjas, carrinheiros; condutores de vãs, motos, ônibus, barcos etc.) e explicitar as 

condições sob as quais esses labores são exercidos, o autor analisou as nuances que configuram 

a condição de informalidade desses trabalhadores.  

                                                           
23 Foge ao nosso propósito discutir pormenorizadamente o conceito de invisibilidade social, com o qual muitos 

sociólogos, psicólogos e assistentes sociais costumam se referir ao tratamento estigmatizador que é dispensado 

a determinados grupos sociais, seja pelo tipo de atividade laboral desempenhada, por questão étnicas e culturais, 

por local de residência etc. Para um maior aprofundamento sobre o tema, consultar, entre outras, a obra ‘Homens 

invisíveis: relatos de uma humilhação social’, de autoria do psicólogo Fernando Braga da Costa (COSTA, 2004).      
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Rodrigues (2008) observou que o comércio informal vem sendo não apenas admitido 

pelo grande capital, mas, em certas circunstâncias, até incentivado, como forma de condicionar 

a realização desse “circuito inferior” aos marcos do “circuito superior” da economia capitalista. 

Nesse contexto, as atividades informais podem ser altamente lucrativas (em alguns casos, até 

mais do que as formais) para as grandes empresas, tendo em vista a redução dos custos de 

assalariamento da força de trabalho necessária para a comercialização dos produtos (THOMAZ 

JUNIOR, 2002, p. 10). 

Ao mesmo tempo, Rodrigues (2008) observou que, em função da comercialização de 

produtos falsificados (produtos piratas) e/ou contrabandeados, a atividade é também combatida 

pelo Estado, fato que eleva os riscos para quem a realiza. Ou seja, embora a informalidade do 

trabalho seja uma marca característica da hiperprecariedade, essa condição também se expressa 

por meio de vínculos não muito nítidos entre aquilo que é legal/formal e aquilo que corresponde 

propriamente aos circuitos econômicos marginais/informais. Tal característica também foi 

observada por Ramos (2012) ao estudar as formas de inserção econômica dos moradores de 

ocupações de sem-teto situadas no Rio de Janeiro.  

Ainda no que tange aos estudos realizados no âmbito do CEGET, Carvalhal (2009) e 

Correia (2010) - pesquisadoras cujos objetos de análise foram, respectivamente, o trabalho 

domiciliar (costura e bordado) das mulheres de Terra Roxa-PR e as condições laborais das 

empregadas domésticas dos loteamentos fechados de alto padrão de Presidente Prudente-SP - 

estabeleceram importantes relações entre o processo de precarização do trabalho e as relações 

de gênero. De modo geral, as autoras concluíram que as recentes transformações no mundo do 

trabalho têm repercutido de modo ainda mais perverso sobre as mulheres, uma vez que elas 

“sofrem a exploração como vendedoras de mão-de-obra para a acumulação do capital, além da 

subordinação de gênero” (CARVALHAL, 2004, p. 10).  

Trazendo as contribuições das autoras supramencionadas para o universo teórico que 

ampara esta pesquisa, é importante atentar para o fato de que a hiperprecariedade, embora seja 

revestida por um conjunto de aspectos que atingem indistintamente homens e mulheres, impacta 

de modo ainda mais duro estas últimas, visto que, além das dificuldades mais gerais que 

marcam a reprodução da vida do hiperprecariado, pesa sobre o gênero feminino o conjunto de 

assimetrias produzidas historicamente pela afirmação de um modelo societário patriarcal. 

Com base e para além das reflexões de Carvalhal (2009), podemos concluir que a 

condição de hiperprecariedade, cuja raiz está vinculada ao mundo do trabalho, ganha contornos 

ainda mais dramáticos porque é atravessada por toda a sorte de heteronomias relacionadas às 

questões de gênero, nacionalidade, étnico-raciais, de opção sexual etc. Isso significa que um 
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trabalhador hiperprecarizado, além de sofrer intensamente os dissabores de sua condição 

laboral, é obrigado a suportar uma série de outros desafios decorrentes do fato de ser negro, 

mulher, imigrante etc. 

Em resumo, além daqueles parâmetros gerais aos quais Souza (2015) fez referência 

como base para se pensar a condição de hiperprecariedade de um sujeito, é preciso que 

atentemos às questões que a eles se somam, a exemplo dessas que autores como Gonçalves 

(2006), Silva (2016), Rodrigues (2008), Carvalhal (2009) e Correia (2010), dentre outros, 

trouxeram em suas contribuições científicas.      

  Há ainda um último esclarecimento a ser feito no presente subcapítulo. Ao longo de 

toda a nossa exposição, referimo-nos ao hiperprecariado como “fração da classe trabalhadora”. 

Dada a polêmica que envolve o termo ‘classe’ nas ciências humanas (e sem pretendermos 

resgatar toda essa discussão no presente trabalho), julgamos importante tecer breves 

comentários sobre os motivos pelos quais assim qualificamos a parcela hiperprecarizada dos 

trabalhadores brasileiros. O hiperprecariado:   

 

[...] não seria uma simples Klasse an sich (=classe em si), conquanto não seja 

talvez rigoroso considerá-lo uma “classe” – embora quiçá seja razoável vê-lo 

como uma fração da “classe trabalhadora”, desde que esta seja esboçada 

conceitualmente de modo amplo. Com isso, o “hiperprecariado”, ainda que 

ele próprio internamente fraturado, se afiguraria como uma “comunidade de 

destino” que, ao menos em parte e em potência, pode transformar-se 

gradualmente em um grupo com uma identidade e um discurso próprios, em 

uma Klasse für sich (= classe para si), ainda que a terminologia, ao menos 

neste caso, seja para ser tomada, evidentemente, com muitas ressalvas 

(SOUZA, 2015, p. 186, Grifos do autor). 

 

Para ampararmos nossas reflexões, é imprescindível que recorramos aos conceitos de 

experiência e classe social pensados por Thompson (1981;1987). Ao se debruçar sobre o 

processo histórico de conformação da classe operária inglesa, o autor produziu uma 

interpretação singular acerca do conceito de “classe social”. Para ele, classe não era uma coisa, 

uma realidade essencialmente objetiva (ou “uma estrutura”), mas um produto de relações 

históricas sujeitas às mutações impostas pelo devir. Desse modo, a classe seria definida “pelos 

homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, esta é a sua definição” (THOMPSON, 

1987, p. 12). 

Thompson (1987) elege como elemento definidor de uma classe as experiências comuns 

vivenciadas por agrupamentos sociais. Diz o autor que a: 
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[...] classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências 

comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus 

interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e 

geralmente se opõem) dos seus (THOMPSON, 1987, p. 10).    

 

Mesmo considerando que “experiência de classe é determinada, em grande medida, 

pelas relações de produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente” 

(THOMPSON, 1987, p. 10), o historiador inglês afirmava que a “consciência de classe”, isto é, 

o modo como tais experiências passam a compor o sistema de valores, ideias e formas 

institucionais não pode ser concebido como algo previa e inexoravelmente determinado. Diz 

ele: 

 

Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a 

consciência de classe. Podemos ver uma lógica nas relações de grupos 

profissionais semelhantes que vivem experiências parecidas, mas não 

podemos predicar uma lei. A consciência de classe surge da mesma forma em 

tempos e lugares diferentes, mas nunca exatamente da mesma forma. [...] Se 

lembrarmos que classe é uma relação, e não uma coisa, não podemos pensar 

dessa maneira. ‘Ela’ não existe, nem para ter um interesse ou consciência 

ideal, nem para se estender como um paciente na mesa de operações de ajuste. 

[...] Evidentemente, a questão é como o indivíduo veio ocupar esse “papel” 

social e como a organização específica (com seus direitos de propriedade e de 

autoridade) aí chegou. Essas são questões históricas (THOMPSON, 1987, p. 

10/11).    

 

Para o autor, a experiência coletiva das contradições existentes no modelo social vigente 

produz a condição por meio da qual a “consciência de classe” pode ser afirmada. Nesse sentido, 

Thompson (1981, p. 183), ao tratar da experiência, observa que: 

 

Os homens e mulheres retornam como sujeitos dentro deste termo – não como 

sujeitos autônomos, ‘indivíduos livres’, mas como pessoas que experimentam 

suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e 

interesses e como antagonismos, e em seguida ‘tratam’ essa experiência com 

sua consciência e sua cultura (as duas outras expressões excluídas pela prática 

teórica [de Althusser]) das mais complexas maneiras (sim, ‘relativamente 

autônomas’) e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através de 

estruturas de classes resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação 

determinada.     
 

Baseando-nos em Thompson (1987), podemos afirmar que um primeiro elemento a 

conferir identidade ao hiperprecariado é justamente a experiência material e subjetiva da 

condição de hiperprecariedade que, por seu turno, expressa-se concretamente de modo muito 

diverso.  
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A presente investigação está baseada justamente nas ações de um conjunto de indivíduos 

que experienciam cotidianamente a condição de hiperprecariedade e que, a partir disso, 

articulam-se politicamente e se colocam em movimento contra um dos aspectos mais perversos 

dela: o fato de não terem onde morar.    

Isso significa que esta pesquisa se interessa por uma parcela do hiperprecariado que, 

dentro desse universo heterogêneo e complexo que é abarcado pelo conceito em tela, 

desenvolve, a partir de experiências históricas particulares partilhadas por homens e mulheres, 

estratégias espaciais e práticas políticas contestatórias da sua condição hiperprecária. Mais 

especificamente, trataremos das práticas espaciais do hiperprecariado que se põe em 

movimento na luta por moradia em João Pessoa, articulando, para tanto, uma série de sujeitos, 

organizações e produzindo territórios de luta e resistência.  
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CAPÍTULO 2 – JOÃO PESSOA-PB: espaço, tempo e luta 

 

Existem diversas formas de se analisar a historicidade de processos sócio-espaciais. 

Dependendo dos fundamentos teórico-metodológicos da investigação científica que se 

pretende, diferentes abordagens, enfoques e objetivos podem suscitar reflexões inteiramente 

novas, reafirmando, complementando ou negando resultados obtidos no curso da produção 

científica sobre determinado tema ou objeto. 

A convicção exposta no parágrafo precedente justifica o exercício reflexivo, 

aparentemente repetitivo, sobre o qual nos debruçaremos neste momento: analisar, do ponto de 

vista espaço-temporal, alguns dos processos sócio-espaciais que concorreram para a 

estruturação da cidade de João Pessoa-PB.  

Há, nessa empresa, uma aparente falta de originalidade, visto que vários trabalhos 

anteriores centraram esforços na busca por elucidar as tramas sócio-espaciais que envolveram 

a urbanização e o crescimento urbano da capital paraibana. São exemplos disso os estudos 

desenvolvidos por J. Lavieri e B. Lavieri (1992), Silva (1997), Maia (2000), Silveira (2004), 

Souza Júnior (2008), Sales (2009) que, com objetivos, abordagens e instrumentais teóricos 

distintos, produziram importantes reflexões acerca do tema supramencionado. O próprio autor 

desta tese já se encarregou de refletir sobre alguns aspectos concernentes à estruturação 

histórica do espaço urbano pessoense alhures (LIMA, 2012). 

No entanto, a análise contida neste capítulo dispensará atenção especial aos processos 

pelos quais a sociedade, notadamente as classes populares, resistiu às lógicas impositivas 

engendradas pelo processo de apropriação capitalista do espaço citadino. Dito de outra forma, 

o que pretendemos é colocar em perspectiva os movimentos populares que, ao longo da história 

da cidade de João Pessoa, emergiram como forças sociais antagônicas aos interesses e projetos 

dominantes.  

Para a consecução desses esforços analíticos, entendemos como imperativo pôr sob 

escrutínio as tensões sociais originárias das relações entre o Estado e seus aparelhos, agentes 

privados e movimentos sociais, enfatizando estratégias e táticas postas em prática por cada um 

deles, evidenciando as contradições processualísticas daí decorrentes e construindo parâmetros 

analíticos que permitam reconhecer as permanências, avanços e retrocessos das lutas populares 

em João Pessoa. 

Com isso, esperamos contribuir com o desvelamento das formas e conteúdos das lutas 

sociais que irromperam, com maior ou menor grau de radicalidade, na cena urbana da capital 

paraibana no decurso do tempo, dando visibilidade às demandas sócio-espaciais decorrentes da 
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lógica perversa de produção capitalista do espaço citadino e fazendo emergir processos de 

mobilização, resistência e insurgência populares.  

Como ficou claro nas palavras anteriores, a proposta desta tese é analisar, na conjuntura 

atual, as práticas espaciais dos movimentos de luta pela moradia em João Pessoa. Diante de tal 

propósito, o exame histórico que faremos neste momento abordará, especialmente, as ações 

populares diretamente vinculadas ao direto à moradia e às reivindicações por infraestrutura 

urbana básica. 

Advertimos que não é nosso objetivo realizar uma reconstituição histórica minuciosa 

dos processos de resistência popular que transcorreram no devir espaço-temporal desta cidade. 

Pretendemos, na verdade, explicitar um panorama histórico geral cujo corolário irá fornecer 

subsídios para o momento em que nossos “objetos” empíricos propriamente ditos forem 

analisados. Sempre que julgarmos necessário, recuperaremos algumas experiências 

particulares, pondo em evidência elementos relevantes para a compreensão das transformações 

nas táticas, estratégias e práxis dos movimentos sociais24 em João Pessoa. 

    

2.1 UMA CIDADE SEM TRADIÇÃO NAS LUTAS SOCIAIS?: um breve balanço da  

       produção científica sobre movimentos sociais urbanos em João Pessoa-PB 

 

A construção deste capítulo foi iniciada por meio de pesquisa bibliográfica. Logo de 

início, constatamos uma relativa escassez de trabalhos acadêmicos que contivessem uma 

análise histórica mais abrangente e sistemática das formas de resistência das classes populares 

em João Pessoa.  

Não obstante, nosso trabalho de prospecção de fontes fez com que nos deparássemos 

com o acervo bibliográfico e documental do Núcleo de Documentação e Informação Histórica 

Regional da Universidade Federal da Paraíba (NDIHR/UFPB). No referido núcleo, 

encontramos uma série de documentos, dados, artigos, dissertações e teses produzidos por 

ocasião da pesquisa intitulada “Movimentos Sociais e Estado no Nordeste: A Unidade Urbana 

de João Pessoa-PB”.   

A referida pesquisa analisou a intervenção estatal na organização das lutas populares 

em João Pessoa no período compreendido entre 1966 e 1986. Envolveu, para tanto, diversos 

                                                           
24 Trabalhamos, nesta tese, com uma definição particular de movimento social, cuja base é a distinção analítica 

entre os conceitos de ativismo e movimento social. Nós a apresentaremos de modo detalhado no capítulo 

seguinte. No processo de construção deste capítulo, admitimos a definição utilizada pelos autores sobre os quais 

nos apoiamos para a reconstituição histórica pretendida, ou seja, ainda não aplicaremos nosso entendimento 

conceitual acerca da matéria para não perdermos de vista alguns processos relevantes na história da cidade de 

João Pessoa-PB.   
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pesquisadores (arquitetos, historiadores, geógrafos, cientistas sociais, cientistas da informação, 

entre outros) comprometidos com a reflexão acerca das formas de mobilização e resistência 

levadas a cabo pelos subalternos urbanos na época em questão.  

Trata-se, portanto, de um estudo sistemático, abrangente, profundo e que produziu 

resultados imprescindíveis para a compreensão dos processos históricos relacionados aos 

movimentos sociais na cidade. Os resultados da investigação foram publicados entre o final dos 

anos 1980 e início dos anos 1990. 

Como o recorte espaço-temporal deste capítulo está relacionado, por razões que vamos 

explicitar mais adiante, aos processos sócio-espaciais latentes no espaço urbano de João Pessoa 

a partir do decênio de 1960, avaliamos que as pesquisas realizadas no âmbito do NDIHR 

constituíam um excelente ponto de partida.  

Entretanto, conforme dito acima, as pesquisas realizadas pelo referido núcleo acadêmico 

se detiveram aos movimentos populares ocorridos entre os anos 1960 e 1980. Não encontramos, 

em outros espaços de investigação científica, fontes bibliográficas sobre o tema que possuíssem 

grau semelhante de sistematização e abrangência no que tange a momentos posteriores da 

história de João Pessoa, notadamente dos anos 1990 até o momento atual. 

Percorrendo bibliotecas (físicas e virtuais) de diversas instituições e inúmeros 

programas de pós-graduação, tivemos contato com um número significativo de trabalhos, 

pertencentes a vários campos do saber científico, que não tinham por objetivo discutir, de 

maneira aprofundada, as formas por meio das quais as camadas populares reagiram aos 

problemas advindos do caráter seletivo que caracterizou a conformação histórica do tecido 

urbano da capital paraibana. Apesar disso, estudos como o de Silva (1997), Trajano Filho 

(2006), Lima (2004), Leandro (2006), Santos (2007), Sales (2009), Vasconcelos Filho (2010), 

Fernandes (2013), entre outros, sumamente relevantes para compreensão de processos 

histórico-espaciais fundamentais na produção da cidade, forneceram valiosos subsídios, ora 

desvelando importantes elementos processualísticos, ora apontando, ainda que de forma 

indireta em alguns casos, os conflitos deles decorrentes. 

Outro contingente significativo de estudos acadêmicos, embora apresentassem 

movimentos sociais urbanos como objeto científico central, circunscreveram suas análises 

históricas ao “entorno imediato” das realidades sobre as quais se propunham a investigar. 

Assim, autores como Araújo (2006), Dowling (2006), Souza Júnior (2008), Bastos (2008) e 

Santos (2012b), ao empreenderem reflexões sobre ativismos sociais em João Pessoa-PB, 

historicizaram pontualmente a temática. 
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Além das pesquisas bibliográficas, empreendemos buscas por documentos oficiais, 

material jornalístico e outras fontes de informação que pudessem subsidiar a reconstituição 

histórica que aqui se pretende. Mais raramente, nos amparamos em depoimentos de sujeitos 

que vivenciaram experiências de luta pretéritas e, de algum modo, integraram-se às lutas com 

as quais interagimos neste trabalho25.  

Pode-se afirmar, portanto, que as análises expostas a seguir foram concebidas por meio 

do esforço que fizemos no sentido de articular essa produção bibliográfica mais sistematizada 

e ampla produzida pelo NDIHR aos trabalhos acadêmicos individuais - concebidos no âmbito 

das várias linhas de pesquisa comprometidas com a elucidação do tema e vinculadas a diversos 

programas de pós-graduação - com os quais tivemos contato. Some-se a isso todo o material 

documental que recolhemos nos anos de elaboração desta tese e os testemunhos orais de nossos 

entrevistados.  

Desse exercício resultou um conjunto de inflexões cuja organização argumentativa foi 

alinhavada pelas convicções filosóficas, teóricas, políticas e metodológicas que assumimos no 

capítulo anterior. Além de subsidiar as análises que faremos em etapas vindouras desta tese, 

acreditamos que o exposto a seguir servirá de ponto de partida para novas investigações, em 

que pesem as lacunas que certamente estarão presentes em função dos objetivos específicos 

aqui perseguidos. 

Nesse processo de investigação, nos deparamos com um contraste profundamente 

inquietante entre nossa percepção acerca da magnitude das lutas sociais encampadas pelos 

movimentos sociais em João Pessoa-PB e o modo como os diversos autores consultados se 

referiram a estas. 

Até o início dos anos 1990, o traço comum das produções acadêmicas acerca das ações 

populares na referida cidade foi a excessiva relativização dos processos organizativos e das 

conquistas obtidas pelos sujeitos que nelas se envolveram. Autoras como Macedo (1986), 

Fausto Neto (1987), Rabay (1987), Moreira e Queiroz (1989) e Lavieri (1990), ao analisarem 

(em comparação com outras capitais nordestinas como Recife, Fortaleza e Salvador) diversos 

processos de resistência popular que tiveram lugar em João Pessoa-PB entre os anos 1960 e 

1980, reiteraram a afirmação de uma cidade “sem tradição em lutas organizadas”. 

Fausto Neto (1987, p. 193) afirmou que a causa principal dessa situação era a 

“fragilidade dos setores produtivos” na capital paraibana, derivada, por seu turno, do incipiente 

                                                           
25  Foi o caso de alguns moradores das ocupações Capadócia, Tijolinho Vermelho e Terra Nova que integraram 

ocupações anteriores, a exemplo da que se sucedeu no prédio do INSS no início dos anos 2000. 
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desenvolvimento industrial. Para a autora, a predominância do mercado informal, pulverizado 

em pequenas unidades produtivas, configurava condições objetivas de vida que obscureciam a 

percepção das contradições capital/trabalho. Essa visão foi corroborada por Lavieri (1990), que, 

ao analisar o papel das lideranças nos processos de organização das lutas populares, insistiu na 

ideia de uma cidade sem tradição no que tange às lutas sociais organizadas. 

A despeito de ter desenvolvido um valiosíssimo estudo acerca dos processos de 

organização e resistência popular que originaram algumas das maiores favelas de João Pessoa, 

Macedo (1986), mesmo que reconheça algumas das conquistas dos sujeitos coletivos com os 

quais teve contato, deixou transparecer certa resignação quanto aos rumos políticos das 

experiências que pesquisou. 

  Mesmo em estudos mais recentes, não é raro nos depararmos com afirmações que 

reiteram as impressões dos autores supracitados quanto ao nível de organização, alcance e 

magnitude das lutas sociais na história da capital paraibana, vide o exemplo de Souza Júnior 

(2008). Ao justificar a escolha do recorte territorial de sua pesquisa doutoral, o referido autor 

afirmou: “selecionamos como recorte territorial a cidade de João Pessoa (PB) pelo fato dos 

MSUs [Movimentos Sociais Urbanos] presentes na cidade ainda estarem em processo de 

consolidação, ao contrário da realidade encontrada em outras metrópoles brasileiras” (SOUZA 

JÚNIOR, 2008, p. 03). 

Contudo, a pesquisa bibliográfica e documental que realizamos nos fez questionar as 

análises realizadas pelos pesquisadores supracitados no que tange ao alcance e ao nível de 

organização das lutas populares em João Pessoa. Assim, podemos afirmar, considerando as 

particularidades históricas, econômicas, políticas, sociais e culturais, que a imagem de uma 

cidade caracterizada pela fragilidade dos movimentos sociais deve ser revista. Isso não 

significa, todavia, uma negação completa do quadro, mas a tentativa de recolocar o debate, 

buscando a valorização da insurgência possível dentro do contexto sócio-espacial analisado.  

Obviamente, devemos reconhecer a vantagem analítica que possuímos: nossas 

considerações estão sendo construídas mais de vinte anos após aquelas que foram realizadas 

por autoras como Macedo (1986), Fausto Neto (1987), Rabay (1987), Moreira e Queiroz (1989) 

e Lavieri (1990). Isso significa que nosso olhar histórico repousa sobre processos cujo grau de 

maturação nos permite uma visualização de seus desdobramentos objetivos e subjetivos no 

espaço-tempo, o que possibilita o reconhecimento dos avanços, retrocessos e permanências das 

lutas populares em João Pessoa-PB. 

No caso dos estudos mais recentes, pode-se afirmar que houve certo descuido para com 

a dimensão histórica dos movimentos sociais na mencionada cidade, fato que obscureceu 
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processos que, trazidos à luz, fornecem subsídios suficientemente fortes para reconhecermos a 

importância, o alcance e a repercussão das ações coletivas contestatórias protagonizadas pelos 

estratos sociais menos favorecidos da capital do estado da Paraíba. 

O resgate histórico que faremos nas próximas linhas evidenciará, certamente, que as 

lutas urbanas travadas pelos setores populares da sociedade pessoense constituem experiências 

que, desde nossa ótica, negam ou, ao menos, põem em suspeição essa ideia recorrente no meio 

acadêmico de uma cidade caracterizada pela fragilidade das lutas sociais.  

   

2.2 AS LUTAS SÓCIO-ESPACIAIS URBANAS EM JOÃO PESSOA ENTRE OS ANOS 

1960-1980: o protagonismo das associações comunitárias 

 

A cidade de João Pessoa, assim como a maioria das capitais nordestinas, manteve um 

ritmo de crescimento urbano relativamente modesto desde sua fundação até o final dos anos 

1950. Nas duas décadas subsequentes, esse processo foi intensificado, principalmente, pelas 

intervenções estatais, notadamente aquelas relacionadas às políticas industrial, conduzida pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e habitacional, direcionada 

pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). 

Os fluxos populacionais campo-cidade foram decorrentes da estrutura oligárquica da 

propriedade fundiária nordestina associada aos efeitos do processo de reestruturação produtiva 

que se intensificaram a partir dos anos 1980, fatos que estimularam um crescimento urbano 

marcado pela precariedade em todos os sentidos.  

Excetuando-se Recife e Salvador, capitais nas quais as intervenções urbanísticas de 

conteúdo modernizador se intensificaram nas décadas de 1940 e 1950, as principais cidades 

nordestinas assistiram à execução de grandes obras de requalificação espacial a partir dos anos 

1970. Construção de viadutos, duplicações de ruas e avenidas principais, obras de infraestrutura 

e produção de equipamentos coletivos marcaram um processo que, conduzido por e a partir dos 

interesses do capital, gerou inúmeros conflitos sócio-espaciais. 

Produziu-se, desse modo, uma cidade marcada pela clivagem de renda, cujo efeito mais 

perceptível é a segregação sócio-espacial. As orlas marítimas nordestinas, cujo solo urbano 

hipervalorizou a parir dos anos 1970/1980, passaram a abrigar, via de regra, as classes mais 

abastadas, enquanto as camadas populares sofreram processos de periferização, ao qual 

resistiram por meio de ocupações de terrenos públicos e privados. 
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Os projetos impostos pelo capital ao longo da história produziram, portanto, toda a sorte 

de contradições sócio-espaciais, cuja materialização se exprime, invariavelmente, por meio de 

conflitos que eclodem diariamente nas urbes. 

Na luta pela sobrevivência, a parcela hiperprecarizada dos trabalhadores engendrou 

diversas formas de desafiar a sociedade instituída, desenvolvendo, para tanto, ativismos e 

movimentos sociais. A cidade de João Pessoa, inserida nesse contexto nacional e regional de 

produção do espaço urbano marcado pela seletividade, assistiu ao florescimento, ao longo de 

sua história, de ações coletivas que assumiram várias feições e construíram pautas diversas. De 

modo geral, destacamos os seguintes: 

- ativismos relacionados aos trabalhadores informais do Centro da cidade (ambulantes), 

os quais desenvolveram processos organizativos frente às constantes tentativas do poder 

público de disciplinar seus locais de trabalho, removendo-os dos principais pontos nos quais 

essa forma de comércio se instalou; 

- ações reivindicativas organizadas pelos moradores dos conjuntos habitacionais. 

Geralmente instalados em áreas periféricas da cidade, carentes de infraestrutura básica e com 

péssima qualidade das unidades habitacionais, esses conjuntos, frequentemente, serviram de 

base espacial para mobilização de seus moradores. As principais reivindicações estavam 

associadas à oferta de água, energia elétrica, serviços de coleta de lixo e transporte coletivo; 

- manifestações e atos públicos dos movimentos de desempregados, cuja intensificação 

se deu nos anos 1980; 

- manifestações estudantis, geralmente vinculadas às péssimas condições do transporte 

coletivo; 

- protestos das associações de mutuários, em decorrência dos aumentos sucessivos nos 

preços das prestações da casa própria promovidos pelo SFH e alavancados pela crise financeira 

que se abateu sobre o país a partir do final dos anos 1970. Eram organizados pelas associações 

de mutuários e suas táticas de luta geralmente assumiam a forma de ação judicial. Nesse caso, 

os ativismos eram realizados, majoritariamente, por pessoas de classe média. No maior 

conjunto habitacional da cidade, o de Mangabeira, várias passeatas e atos públicos foram 

organizados para pressionar a redução das prestações entre o final e meados dos anos 1980. Em 

casos extremos, a tática de luta empreendida foi a inadimplência em massa; 

- ativismos relacionados à “defesa do meio ambiente”, invariavelmente articulados por 

indivíduos pertencentes à classe média. A mobilização era organizada por associações de 

amigos da natureza e estava fundamentada nas denúncias de situações mais agudas e pontuais 
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(poluição de rios, desmatamento de áreas verdes, deposição inadequada de lixo), desconectadas 

de uma crítica mais abrangente e profunda. 

 

Porém, diante dos propósitos desta tese, vamos dispensar atenção especial ao percurso 

histórico da luta do hiperprecariado em João Pessoa. Nesse sentido, merecem destaque, em 

função da expressividade e magnitude de suas ações, os movimentos diretamente relacionados 

aos processos de resistência engendrados pelas favelas da capital paraibana, notadamente 

quando estas estiveram ameaçadas por despejos e remoções. Os conflitos que daí emanaram, a 

emergência de novos sujeitos políticos e os enfrentamentos gerados pelas intervenções estatais 

fornecem subsídios imprescindíveis para a compreensão da gênese dos movimentos sociais 

urbanos pessoenses.   

Assim, é imperativo iniciar esta análise explicando as razões pelas quais a década de 

1960 foi escolhida como ponto de partida para construção do presente subcapítulo. Pode-se 

afirmar que o referido recorte espaço-temporal está relacionado a questões metodológicas e 

históricas. No plano metodológico, alertamos para a inviabilidade de se analisar, nesta tese, 

todas as formas de resistência social que tiveram lugar histórico na cidade de João Pessoa desde 

os primórdios de sua formação territorial.  

Do ponto de vista histórico, é importante pontuar que, desde a sua fundação, em 1585, 

até os anos 1960, a malha urbana de João Pessoa apresentava-se bastante compactada em torno 

do centro tradicional. Delineavam-se, contudo, dois eixos de expansão: 1) para o leste, nas 

imediações da Avenida Epitácio Pessoa, principal ligação entre a área central e a porção 

litorânea da capital e; 2) para o sul, no prolongamento da avenida Cruz Das Armas, corredor 

essencialmente comercial e de serviços que se constituiu no eixo rodoviário estabelecido entre 

João Pessoa e Recife. Pode-se afirmar, portanto, que os anos 1960 marcaram um momento de 

definição na estruturação espacial da cidade, com repercussões que se fazem notar no presente 

(LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992; MAIA, 2000).  

J. Lavieri e B. Lavieri (1992, p. 04), afirmam que: 

 

Tendo se desenvolvido segundo uma expansão do tipo radial, no início dos 

anos 1960 a estrutura urbana de João Pessoa apresentava uma configuração 

bastante compacta em torno do Centro Histórico da cidade. Já começavam a 

se esboçar, no entanto, dois braços de crescimento, um desenvolvido nas 
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imediações do eixo de ligação com a orla martítima (Av. Epitácio Pessoa) e 

outro no prolongamento da ligação com Recife (Av. Cruz das Armas)26.   

 

  As dinâmicas sócio-espaciais que se desenvolveram a partir dos anos 1960 foram 

fortemente marcadas pelas intervenções estatais. A construção do Anel Rodoviário, do campus 

da Universidade Federal da Paraíba, e a implantação do Distrito Industrial (todas em 1963) são 

algumas das ações do Estado que, a exemplo do que ocorria na escala nacional, impulsionavam 

e direcionavam a expansão urbana de João Pessoa. Além disso, no plano das políticas sociais 

urbanas, a construção dos conjuntos habitacionais - impulsionada pelo advento do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) e do Banco Nacional de Habitação (BNH) – constituiu-se como 

elemento condicionante do crescimento urbano pessoense no supramencionado decênio 

(LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992).  

No mapa contido na Figura 01, podemos observar o processo de expansão de João 

Pessoa entre 1979, ano no qual as dinâmicas de crescimento do tecido urbano em direção à 

faixa litorânea já se apresentavam de forma bastante clara (MAIA, 2000), e 2016, momento em 

que se notabiliza a formação de um eixo de expansão no sentido sudeste, sobretudo a partir de 

dinâmicas inerentes à produção imobiliária em bairros como Altiplano, Portal do Sol e 

Quadramares, bem como da construção de equipamentos públicos na área, a exemplo do novo 

Centro de Convenções (inaugurado em 2013).     

  

                                                           
26 Essas observações são corroboradas pelas análises de Maia (2000, p. 20). A autora afirma que “a partir dessa 

época, há os novos impulsos para a expansão da cidade. Consequentemente, surgem os primeiros sinais de 

“deterioração” da cidade tradicional. A cidade cresce ultrapassando vales de rios, expandindo-se em direção ao 

mar, indo encontrar-se com o então distrito de Tambaú. Já na década de 40, fora aberto um caminho em direção 

a Tambaú, constituindo-se em um traçado para a avenida Epitácio Pessoa, que, na verdade, vai se transformar 

em um eixo de expansão da cidade na década de sessenta, quando os bairros adjacentes foram sendo efetivamente 

ocupados. Na década de 70, a expansão, no sentido leste, é reafirmada com a abertura da avenida José Américo 

de Almeida (1976), popularmente conhecida como Beira Rio. Apesar de estar ligada por essas duas avenidas até 

a faixa litorânea, verificava-se que longos vazios separavam a “cidade” das praias. 
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Figura 01 – A expansão urbana de João Pessoa entre 1979 e 2016 

 
Fonte: Edição própria. 

 

O período marca, portanto, a intensificação do processo de apropriação capitalista do 

solo urbano em João Pessoa, fato que amplifica o caráter seletivo e perverso da produção do 

espaço dessa cidade e induz ao surgimento de toda sorte de conflitos sócio-espaciais, 

notadamente aqueles relacionados às condições de reprodução da vida das classes populares.  

Conforme apontam J. Lavieri e B. Lavieri (1992, p. 32), um dos efeitos desse processo: 

 

Foi o surgimento das primeiras nucleações de favelas na cidade, as quais 

começaram a ganhar significativa expressão ao final da década de 1970, 

proliferando-se ainda mais a partir dos anos 1980 nas faixas de domínio da 

rodovia de ligação com Cabedelo, para além da periferia urbana; ou em áreas 

impróprias à exploração imobiliária, como os vales de rios, os mangues, 

regiões de topografia acidentada e linha de transmissão de energia elétrica. 

  

A título de ilustração, registre-se que, em meados da década de 1970, João Pessoa 

possuía 48.185 residências cadastradas pela Prefeitura Municipal. Destas, 34.812 eram 

ocupadas por população de baixo poder aquisitivo (SOUZA JUNIOR, 2008, p. 180)27.  

                                                           
27 Souza Júnior (2008) baseou-se no Plano de Desenvolvimento Urbano e Comunitário de João Pessoa, elaborado 

pela Prefeitura Municipal em 1970 (PARAÍBA, 1970). 
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As extensas pesquisas que fizemos sobre as formas de luta social urbana em João Pessoa 

pós 1960 apontam para o fato de que, para compreender a gênese destas, é preciso dispensar 

especial atenção sobre os processos associativos. Configurando-se por e a partir da escala do 

bairro/conjunto/favela, a materialização de tais processos culminou com a formação das 

associações de moradores. 

Antes de passarmos a realizar uma análise mais pormenorizada do papel exercido pelas 

associações de moradores no contexto histórico das lutas urbanas de João Pessoa, acreditamos 

ser válido, para fins de organização didática desta exposição, recorrer à periodização pensada 

por Rabay (1999, p. 67-72). A autora sugere que a história dessas organizações está estruturada 

da seguinte maneira:  

- período das organizações beneficentes (1915 – 1978): trata-se de uma fase histórica na 

qual as associações de moradores desempenhavam ações de caráter beneficente, com forte 

vinculação a demandas assistenciais. Surgiram e atuaram ligadas a grupos religiosos, 

educativos e esportivos existentes nos bairros e relacionavam-se com a esfera pública exercendo 

papel de interlocução e mediação entre população e parlamentares. Invariavelmente, o objetivo 

principal dessas organizações era a obtenção de benefícios e benfeitorias para as comunidades 

nas quais estavam situadas; 

- período do movimento combativo (1979-1982): em um contexto sócio-espacial de 

aprofundamento dos problemas derivados da lógica de reprodução capitalista do espaço urbano, 

marcado pela emergência de questões ligadas à moradia, emprego, educação e saúde, surgem 

associações de bairro marcadas fortemente pelo caráter reivindicatório de suas ações. Não 

raramente, essas organizações protagonizaram grandes embates políticos contra o Estado e 

agiram com notável grau de organização e radicalidade por meio de protestos, ocupações de 

prédios públicos, passeatas, resistências a processos de remoção etc. Caracterizavam-se pela 

presença de lideranças comunitárias com forte carisma e poder aglutinador e grande articulação 

com agentes externos, a exemplo de membros da Igreja Católica28 e de partidos políticos 

progressistas; 

                                                           
28 De acordo com Scocuglia (1989), a atuação da Igreja Católica junto aos movimentos populares de João Pessoa 

data do final dos anos 1960, ainda com uma linha de ação caracterizada pela caridade. Em 1973, foi criado por 

agentes pastorais o Conselho Comunitário, pensado, inicialmente, como um Conselho Pastoral, cuja função era 

a de coordenar os trabalhos diocesanos com grupos de moradores de 6 bairros de João Pessoa: Rangel, Cristo 

Redentor, Jardim Cepol, Jardim Samaritano, Jardim Itabaiana, Jardim Redenção. O objetivo era expandir e 

dinamizar as Comunidades Eclesiais de Base e outros grupos ligados à pastoral, mobilizando a população na 

defesa de seus interesses. As campanhas de conscientização conduzidas por esse braço da Igreja colocaram no 

centro do debate e das mobilizações questões como transporte, saúde, educação, moradia e equipamentos 

coletivos para áreas carentes da cidade. Trata-se, portanto, de um momento histórico singular de atuação da 
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- período de formalização do movimento (1983-1986): época na qual o Governo do 

Estado da Paraíba buscou atuar firmemente no sentido de cooptar as associações combativas 

que caracterizaram o período anterior. Para tanto, utilizou-se de táticas de formalização e 

disciplinamento dessas organizações, intervindo nos processos internos de cada comunidade de 

modo a conseguir o controle político destas. Houve aumento do número de associações, mas, 

em contrapartida, as ações mais incisivas e contestatórias refluíram de modo significativo; 

- A crise na formalização (pós-1987): as decepções causadas pelo não cumprimento das 

promessas e a depauperação da qualidade de vida decorrente da crise econômica em curso nos 

anos 1980 produziram um sentimento generalizado de descontentamento da população para 

com as associações de moradores. Isso produziu uma atmosfera de críticas constantes ao 

governo estadual e aos líderes comunitários a ele vinculados. Essas associações sofreram 

grande esvaziamento e, até meados dos anos 1990, passaram a funcionar como entidades 

assistenciais, operacionalizando, nas comunidades, alguns programas estatais. 

  

Estabelecido esse panorama geral, passemos a analisar mais detalhadamente alguns 

processos fundamentais para a compreensão das transformações históricas nas formas de luta 

levadas a cabo pelo hiperprecariado em João Pessoa. 

De acordo com os levantamentos realizados pelo NDIHR/UFPB no ano de 1986, a 

primeira associação de moradores criada em João Pessoa data de 1915. A Sociedade União 

Beneficente dos Operários e Trabalhadores, situada no bairro do Varadouro, era uma das dez 

associações criadas entre 1915 e 1963. Entre 1964 e 1978, época mais aguda do regime militar, 

mais oito dessas organizações foram criadas na cidade (RABAY, 1991). 

O traço comum da atuação das entidades suprarreferidas era o caráter assistencial e 

filantrópico. Frequentemente, essas organizações estavam ligadas aos interesses de grupos 

comunitários específicos, fossem eles religiosos, esportivos, culturais etc. Embora atuassem de 

forma semelhante às organizações sindicais da época, auxiliando em tratamentos de saúde, 

funerais, entre outras coisas, diferenciavam-se daquelas pelos estreitos laços espaciais que 

mantinham com os associados. Diferentemente dos sindicatos, entidades nas quais o laço 

identitário era estabelecido pelas funções exercidas na atividade laborativa, as associações em 

tela vinculavam-se ao local de moradia dos seus sócios. Essas entidades associativas atendiam, 

                                                           
Igreja Católica nas lutas urbanas de João Pessoa, tanto pelo número de favelas que conseguiu aglutinar e articular, 

como pelo nível de tensão interna que isso provocou nos quadros políticos internos da instituição religiosa. Era 

notória a existência de forte oposição entre os setores progressistas e ortodoxos em torno do modo de se 

relacionar com os movimentos populares.  
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prioritariamente, os indivíduos não ocupados no setor formal da economia. Assim, metade das 

associações de moradores surgidas entre 1915 e 1978 era nomeada como filantrópica (RABAY, 

1991).  

Farias e Queiroz (1989), por seu turno, afirmam que as entidades cujo surgimento se 

deu nesse período não exerciam papel significativo quanto à representação política do coletivo 

ao qual se vinculavam. Não havia, portanto, caráter incisivamente reivindicatório que 

culminasse com processos organizativos mais contestatórios. Essa situação foi ainda mais 

latente durante a vigência da ditadura instituída pós-1964. O processo de formação e as ações 

reivindicativas da Associação de Moradores do Castelo Branco, estudados por Soares (1989) e 

Silva (1988), são exemplares no sentido de demonstrar como atuaram as organizações dessa 

época. Julgamos conveniente recuperá-lo, brevemente, nos próximos parágrafos.  

No enredo da modernização econômica imposta pelo regime militar, foi eleito para 

governador da Paraíba João Agripino de Vasconcelos Maia Filho (1966-1971), ex-integrante 

da UDN paraibana e, naquele instante, filiado à ARENA. Apoiado pelos setores mais 

conservadores e violentos das oligarquias agrárias do estado, a exemplo do “Grupo da 

Várzea”29, o discurso oficial reproduzia aquilo que era preconizado na esfera nacional, com 

ênfase na construção de uma “Paraíba moderna e austera”.  

Antes de prosseguirmos, faz-se mister frisar que, em um contexto de forte centralização 

político-administrativa, a União e os Estados, enquanto entes privilegiados na estrutura 

burocrática do regime civil-militar brasileiro, eram os grandes executores das políticas sociais. 

Essa situação somente foi alterada no final dos anos 1980, com a promulgação da nova 

Constituição. A municipalidade, por sua vez, exercia papel secundário, motivo pelo qual nossas 

atenções voltar-se-ão, neste momento, para as ações estatais protagonizadas por aqueles. 

O governo da Paraíba criou várias secretarias para adequar a estrutura burocrático-

administrativa ao lema “segurança e desenvolvimento”, propagandeado pelo governo central. 

Nesse sentido, a recém-criada Secretaria do Trabalho e Serviços Sociais (SETRASS) passou a 

agir junto às classes de menor renda por meio da “assistência social”. O órgão passou a executar 

programas sociais que se propunham a enfrentar problemas como: a questão do “menor”, 

emprego, moradia e outras demandas sociais mais urgentes (RABAY, 1991). 

                                                           
29 A expressão “Grupo da Várzea” faz referência aos grupos familiares detentores de grandes extensões de terra 

situadas nas várzeas do rio Paraíba, vinculadas à produção canavieira. Notabilizava-se pela grande influência 

política no estado e pela violência que praticava contra aqueles que lutavam pela terra e por direitos trabalhistas 

no campo paraibano. Estiveram diretamente envolvidos no assassinato de dois expoentes das lutas sociais no 

campo brasileiro: João Pedro Teixeira e Margarida Maria Alves.    
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A questão da moradia, latente na época em função da intensificação dos processos de 

apropriação capitalista do solo urbano, foi assumida parcialmente pelos governos estaduais. Na 

Paraíba, em 1967, a criação da Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP), 

subordinada à SETRASS, buscou atingir a população enquadrada nos setores formais do 

mercado de trabalho, que podia arcar com os custos dos financiamentos imobiliários. Havia, 

portanto, amplo favorecimento ao capital privado por meio da liberação de recursos, incentivos, 

subsídios e ampliação de demanda (SILVA, 1988). 

O até então maior conjunto habitacional popular de João Pessoa – o conjunto Castelo 

Branco – foi construído em uma gleba de terra pertencente à granja São Rafael, então situada 

distante do centro da cidade, no ano de 1969. A inscrição, seleção e acomodação dos 

contemplados com a casa própria foi feita por um grupo de assistentes sociais. Essas 

profissionais exerceram papel importante nos momentos imediatamente posteriores à entrega 

das casas, uma vez que passaram a atuar com interlocutoras da população junto ao Estado 

(SILVA, 1988).  

Como era comum entre os conjuntos habitacionais populares erguidos na época, o 

supramencionado empreendimento foi entregue aos seus proprietários com sérios problemas 

estruturais. Não era atendido por sistema de transporte coletivo, inexistiam escolas, posto 

médico e demais serviços básicos.  

Segundo Soares (1989), as reivindicações em torno desses equipamentos básicos 

começaram quando uma moradora da comunidade teve a ideia de criar o “Clube das Mães São 

Rafael”. A referida moradora, oriunda da cidade de Sapé, possuía experiência anterior de 

participação em entidade semelhante. Tendo em vista as carências existentes no conjunto, 

sugeriu a formação de um grupo cujo objetivo era conseguir melhorias para a localidade.  

As reivindicações do “Clube das Mães São Rafael” receberam apoio institucional da 

CEHAP, inclusive na luta por equipamentos urbanos, notadamente no que se relacionava à 

implantação de unidades escolares para crianças e adolescentes. Tratava-se de uma luta pontual, 

respondida pelo Estado com medidas assistenciais. A despeito das enormes adversidades sócio-

espaciais, não havia maiores vínculos políticos e ideológicos dessas associações em função de 

toda a atmosfera repressiva da época. 

Vale ressaltar que as experiências ativistas comunitárias da época estavam, quase 

sempre, relacionadas aos Clubes de Mães, Clubes de Jovens etc. Essas denominações 

reafirmavam a natureza assistencial das organizações. 

A Associação dos Moradores do Castelo Branco, criada em 1974 a partir do “Clube de 

Mães São Rafael”, foi amplamente tutelada pela CEHAP. Desde sua criação até o início dos 
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anos 1980 – quando seu perfil de atuação se transformou radicalmente em função de motivos 

que explicitaremos mais adiante - todos os seus quadros dirigentes foram indicados por aquele 

órgão estatal. O papel desempenhado pela entidade era restrito ao de intermediária entre 

CEHAP e moradores do conjunto (SILVA, 1988). 

A presença do Estado em comunidades como a do Conjunto Castelo Branco também se 

fazia notar por meio do incentivo a atividades de integração social, viabilizadas, via de regra, 

pelos Centros de Ação Comunitária em parceria com a SETRASS. Eram promovidas atividades 

esportivas, culturais, festas de bairros, programas de profissionalização, dentre outras 

atividades de perfil semelhante. Em muitos casos, o aparelho estatal antecipava-se às iniciativas 

dos moradores, evitando a formação de processos associativos mais consistentes (SOARES, 

1989).  

As mesmas forças políticas que deram sustentação ao mandato de João Agripino 

apoiaram, no momento seguinte, a ascensão ao cargo de governador da Paraíba de Ernâni Aires 

Sátyro e Sousa (1971-1975). Trata-se de um período caracterizado, de forma geral, pelo apogeu 

e início do declínio econômico do regime imposto pela ditadura civil-militar brasileira. Os 

mecanismos de repressão se aprofundaram, e as políticas sociais se mostraram insuficientes 

para minimizar os problemas decorrentes das contradições inerentes às estratégias de 

desenvolvimento adotadas. Nesse contexto, secretarias estaduais mais vinculadas à execução 

de políticas assistenciais, a exemplo da SETRASS, sofreram um processo de esvaziamento, 

quer seja pela escassez de recursos, quer seja pelo fracionamento burocrático de suas 

incumbências institucionais em meios às constantes tentativas de readequação da máquina 

pública30.  

Diante do quadro de forte repressão, a sociedade civil encontrou no Centro de Defesa 

dos Direitos Humanos (CDDH), criado em 1975 e vinculado à Arquidiocese da Paraíba, um 

espaço político capaz de denunciar as mazelas do regime e encampar algumas lutas. Por meio 

desse braço da Igreja, diversas pautas reivindicativas foram encaminhadas junto ao Estado. 

 Paralelamente, surgiu, na esfera nacional, o Programa Nacional dos Centros Sociais 

Urbanos – PNCSU31 e o Sistema Nacional de Emprego – SINE. Na Paraíba, o então governador 

Ivan Bichara (1975-1978) encarregou-se de implantá-los. 

                                                           
30 Exemplos: os programas relativos ao menor passaram para alçada da Fundação do Bem-Estar do Menor Alice 

de Almeida (FEBEMAA), enquanto os programas habitacionais foram deslocados para a esfera da CEHAP 

(RABAY, 1991). 
31 Em João Pessoa, foi criado, em 1978, o Centro Social Urbano de Mandacaru. Seguindo a tendência nacional, 

esses centros foram pensados em meio ao agravamento das questões sociais e das pressões populares que se 
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As associações de moradores que existiam até então estavam centradas na conquista de 

equipamentos urbanos. Isso se dava de forma desarticulada do contexto geral de crítica do 

modelo de desenvolvimento nacional. Havia um entendimento das principais lideranças (muito 

provavelmente derivado do quadro de repressão da época) de que o plano político estava 

desvinculado do social (FARIAS, 1990).   

Rabay (1991, p. 57/58) resume suas impressões acerca do papel dessas associações no 

período assim: 

 

Pode-se afirmar que até o processo de abertura democrática, iniciado em 1978, 

as práticas associativas urbanas em João Pessoa eram entendidas como prática 

de caridade. De forma que atuação do Estado nessa conjuntura se deu sem que 

os atores lhe designassem papel de principal interlocutor. [...] A falta de 

compreensão da pobreza e das carências como algo estrutural que devesse ser 

sanado de forma indiscriminada levou as organizações desta primeira 

conjuntura a buscar benefício que se estendia apenas à população diretamente 

ligada a ela – primeiro critério que definia o portador do direito à assistência. 

[...] A pobreza, portanto, era assistida pela filantropia que buscava resolvê-la 

individualmente. Não sendo representada enquanto problema social, o Estado 

desobrigava-se de um atendimento sistemático, agindo também de forma 

arbitrária e incerta. Apesar disso, foi significativa a atuação do Estado 

enquanto repassador de recursos para essas entidades. Das organizações 

criadas entre 1915/1978, 33,3% recebiam ajuda do Estado para desenvolver 

suas atividades, além de outras que dependeram de seu apoio para montar a 

sede. [...] Embora os cadastros oficiais registrem com outra denominação, 

poderíamos classificar como assistenciais, pelo menos, 80% das entidades 

surgidas até 1963. Isso porque, apesar de estarem classificadas como 

associações de moradores, o tipo de serviço que prestam é da mesma natureza 

do das organizações filantrópicas, ou seja, auxílio a doenças e funerais. É o 

caso do Conselho Comunitário da Povoação Índio Piragibe, fundado em 1958, 

tido como associação, mas que tinha desde sua fundação o objetivo de 

beneficiar os sócios com auxílio funerário e medicamentos.    

 

                                                           
avolumavam no país. Essas entidades promoviam cursos profissionalizantes, de alfabetização, atividades de 

cultura e lazer e desenvolvimento comunitário. Estrategicamente localizados em áreas de conflitos e de grande 

tensão social, possuíam como finalidade última o disciplinamento e controle das populações de baixa renda 

(FARIAS; QUEIROZ, 1989). O CSU do bairro de Mandacaru, um dos mais importantes no contexto de João 

Pessoa, intermediou a luta da comunidade pela regularização do abastecimento de água. Sua ineficiência 

enquanto agente de intermediação fez com que os moradores o abandonassem como centro político e utilizassem 

apenas os serviços comunitários por ele oferecidos (MINEIROS, 1981). A magnitude com que os conflitos 

urbanos decorrentes das ações ativistas atingiram em João Pessoa é sintomática da ineficácia dos CSU na 

contenção das agitações populares da época. Ao mesmo tempo, eles materializaram certo reconhecimento, por 

parte do Estado, dos problemas urbanos que se avolumavam e que eram foco de pressões populares. Reconhecia-

se, de certa forma, o papel político envergado pelas associações de moradores, cuja presença política não poderia 

ser mais ignorada (como foi durante o auge do período ditatorial). O insucesso dos CSU como forma de controle 

é algo generalizado por todo o país. E isso levou o Estado a modificar algumas de suas ações. Em João Pessoa, 

o período que vai de 1983 a 1986, que será analisado mais adiante nesta tese, é sintomático disso (FARIAS; 

QUEIROZ, 1989). 
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Existem algumas razões que podem explicar a pouca expressividade da ação política 

dessas associações na cidade de João Pessoa. Embora não seja nosso objetivo aprofundá-las 

aqui, entendemos que é importante, ao menos, enunciá-las. 

De modo geral, conforme demonstra Souza (2008a), pode-se afirmar que a bandeira da 

reforma agrária conseguiu repercussão e visibilidade muito maiores do que sua correlata para a 

cidade nesse período. Segundo o mesmo autor (2008a, p. 157), isso ocorreu em função da 

organização e alcance das Ligas Camponesas e sua luta por justiça social no campo em um país 

onde a maior parte da população ainda era rural.  

Na Paraíba, a maior fração da produção econômica desse período estava relacionada ao 

campo, sendo a concentração fundiária o grande problema social a ser enfrentado pela 

população mais pobre. Por isso, muitos dos agentes responsáveis pela organização de processos 

associativos politicamente contestatórios (Igreja Católica, partidos políticos progressistas etc.) 

concentraram suas ações nas áreas rurais. 

Além disso, a cidade de João Pessoa, como sede do aparelho burocrático estatal, possuía 

uma economia fundamentada nos vencimentos auferidos pelos servidores públicos, fato que 

fomentava a expansão das atividades terciárias, tendo a indústria pouco peso na conformação 

da base econômica da cidade. Assim, as contradições da relação capital/trabalho puderam ser, 

até o final dos anos 1970, relativamente contidas por meio do binômio filantropia-repressão. 

Paradoxalmente, pode-se afirmar que, do ponto de vista político, os processos associativos mais 

relevantes que ocorreram na capital da Paraíba foram engendrados justamente pelos poucos 

sindicatos de trabalhadores urbanos (RABAY, 1991). 

Faz-se mister dizer que, como ficará evidente nos próximos parágrafos, essas 

associações, ainda que possuíssem capacidade de ação política incipiente, serviram para 

aglutinar pessoas por meio dos laços comunitários desenvolvidos na escala do bairro, ao mesmo 

tempo em que demarcavam e forçavam o reconhecimento da existência de determinadas 

carências sociais. Elas constituíram, no nosso entendimento, o embrião do espaço político mais 

reivindicativo e contestatório que floresceu no momento seguinte.   

A partir do final da década de 1970, o perfil político das associações de moradores sofreu 

uma guinada. Essas organizações, outrora caracterizadas pelo caráter assistencial e filantrópico 

de suas ações, assumiram, gradativamente, um papel reivindicativo-contestatório, marcado por 

um surto de participação movimentalista inédito na história de João Pessoa. Isso porque, na 

referida década, os efeitos do processo de “modernização conservadora” que se abateu sobre o 

país já se faziam notar de forma dramática, com repercussões sócio-espaciais reveladoras do 

caráter seletivo e perverso da apropriação capitalista do espaço urbano. 
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Intensificou-se o processo de industrialização, alavancado pela já mencionada 

implantação do Distrito Industrial. Simultaneamente, ampliou-se o problema da concentração 

fundiária que, associada aos efeitos das estiagens que marcaram o período, acentuou a tendência 

estrutural de desarticulação das formas tradicionais de subsistência no campo, amplificando a 

intensidade do êxodo rural32. Assim, conforme apontam J. Lavieri e B. Lavieri (1992, p. 31), a 

cidade de João Pessoa, “em apenas 20 anos [entre 1960 e 1980] passou a comportar mais de 

duas vezes o número de domicílios acumulados desde sua origem até 1960”. Em termos de 

área, a malha urbana passou, em apenas uma década (1960-1970), de 15 km2 para a 106 km2 de 

extensão (LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992). Nesse contexto, o número de áreas consideradas 

como favelas passou de 16, em 1970, para 31, em 1980 (RABAY, 1991). 

Todo esse crescimento urbano, derivado das lógicas impostas pelo capital e do modo 

como os agentes capitalistas planejam a apropriação do solo urbano, produziu um conjunto de 

problemáticas sócio-espaciais que tornavam as condições de vida das classes populares cada 

vez mais difíceis. Escassez de moradias, saneamento básico deficitário, cobertura de energia 

elétrica insuficiente, sistema de transportes caros e de péssima qualidade, achatamento salarial 

⸺ decorrente do modelo econômico que, desde meados dos anos 1970, dava sinais de 

esgotamento ⸺ e desemprego eram alguns dos problemas que afetavam os moradores das 

periferias de João Pessoa.  

Os dados do Censo Demográfico (IBGE) de 1980 demonstram que cerca de 43% das 

famílias residentes em João Pessoa viviam com renda abaixo de dois salários mínimos, 

enquanto que 30% auferiam rendimentos que variavam entre 2 e 5 salários. Se estendermos os 

dados da época para alguns municípios circunvizinhos (Bayeux, Santa Rita e Cabedelo que, 

atualmente, integram a Região Metropolitana de João Pessoa-PB), os índices seriam de 50,5% 

e 30%, respectivamente. Ou seja, pouco mais da metade da população vivia com menos de dois 

salários mínimos e, cerca de 80%, com até 5.  Esse quadro era pior do que o registrado 

nacionalmente, no qual 44% da população sobrevivia com até dois salários mínimos e 29,9% 

percebia rendimentos entre 2 e 5 salários mínimos (LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992)33.  É 

importante pontuar que o quadro descrito acima foi agravado, durante a década de 1980, pelos 

efeitos da hiperinflação. 

                                                           
32 Para que se tenha uma noção do enorme contingente de trabalhadores rurais que migrou para a capital paraibana 

nesse período, sublinhe-se que a gestão Ivan Bichara (1975-1978) criou, como tentativa de responder a essa 

questão, o Centro de Encaminhamento de Migrantes (ETREMI), vinculado à esvaziada SETRASS. 

  
33 Os dados completos podem ser checados no link: <http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-

catalogo.html?view=detalhes&id=7310>. Acesso em: 21 mar. 2016.  
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Paradoxalmente, o Estado direcionava suas ações infraestruturais mais eficientes para 

as localidades nas quais se concentravam os estratos sociais mais abastados da cidade. O 

exemplo mais bem acabado disso foi a execução do Projeto das Comunidades Urbanas para 

Recuperação Acelerada (CURA).  

O Projeto Cura, elaborado e financiado pelo BNH, foi criado no início dos anos 1970 

com o objetivo de:  

 

[...] colocar à disposição das administrações locais recursos financeiros para 

ações voltadas à urbanização, contribuir para a ordenação racional do uso do 

solo e para a coordenação e integração dos investimentos urbanos. Também 

se objetivava promover uma adequada oferta de equipamentos e serviços e 

aumentar a oferta de terrenos urbanizados. Essa ação se complementava com 

instrumentos legais de combate à retenção especulativa de terras urbanas 

(“vazios urbanos”) (FEST, 2005, p. 48). 

  

Na cidade de João Pessoa, a execução do CURA promoveu a pavimentação de vias, 

redimensionamento da rede de água e esgoto, instalação de equipamentos urbanos, adequação 

da rede de distribuição elétrica etc. As obras realizadas com os recursos públicos que 

financiavam o projeto foram concentradas nos bairros da orla marítima, notadamente Cabo 

Branco, Tambaú e Manaíra. O resultado disso foi a supervalorização dessas áreas, fato que 

provocou a expulsão dos poucos moradores de baixa renda que ainda residiam nessas 

localidades (notadamente os pescadores da colônia existente em Tambaú), aprofundando o 

processo de segregação residencial que passou a marcar a cidade a partir de então. Essa 

constatação é confirmada por J. Lavieri e B. Lavieri (1992, p. 32): 

 

Todo esse conjunto de intervenções do poder público viria a concorrer para 

aprofundar o caráter seletivo de ocupação da cidade, definindo, como 

tendência, a transformação das características de uma cidade ainda muito 

marcada por uma ocupação do tipo mesclada, onde habitantes com níveis bem 

distintos de renda encontravam possibilidades de localizações muito próximas 

em relação aos serviços urbanos [...] Mesmo mantendo ainda esse caráter 

mesclado, decorrente principalmente de antigas ocupações, acelerou-se o 

processo de expulsão dos moradores das áreas mais valorizadas. [...] a partir 

daí, elas se tornaram totalmente proibitivas a novos pretendentes de baixo 

poder aquisitivo. Por outro lado, as novas ocupações que foram surgindo na 

cidade já surgiram bem mais marcadas pela renda de seus ocupantes. 

  

Além disso, os bairros da orla marítima de João Pessoa passaram a ser alvo de intensas 

disputas territoriais, materializadas, sobretudo, pelo crescente interesse do capital imobiliário e 

pelo processo de elitização no padrão de ocupação. Alguns desses conflitos foram registrados 

por jornais da época, conforme revelam as reportagens transcritas a seguir: 
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O “lobby” dos espigões 

Empresários, construtores e especuladores voltam a deflagrar um movimento 

de pressão para tornar sem efeito dispositivo constitucional que proíbe a 

construção de “espigões” na orla marítima de João Pessoa. A campanha não é 

gratuita: é inspirada por interesses econômicos já conhecidos e ligados à 

expansão desenfreada dos negócios privados desses arautos do “capitalismo 

selvagem” regional. Entretanto, não se pode perder de vista as injunções 

políticas que estão por trás dessa operação, articulada, não por acaso, após os 

resultados das últimas eleições.  

A ação especulativa, convém lembrar, é orquestrada por certos empresários 

que contribuíram financeiramente com a campanha do candidato do PDS ao 

governo, dentro do esquema tradicional de “doações” em períodos eleitorais. 

Eles, agora, querem uma contrapartida pelos “serviços prestados”, uma 

espécie de indenização branca, na forma de estímulos do poder públicos seus 

projetos imobiliários. O “lobby” que estão organizando e para o qual buscam 

atrair políticos pedessistas influentes, alguns com os mesmos interesses no 

ramo, teria, nesse caso, uma característica de transação, no melhor estilo 

“toma-lá-dá-cá” ou de “uma mão lava a outra”, pouco importando se isso afeta 

o bem-estar coletivo. 

Alguns dos líderes dessa frente depredadora possuem terrenos ou casas na orla 

marítima, indiscutivelmente valorizados em razão do “boom” da especulação. 

Um terreno, de frente para o mar, que esteja hoje valendo Cr$ 10 milhões [dez 

milhões de Cruzeiros], passará, no futuro, a valer, no mínimo, Cr$ 100 

milhões [cem milhões de Cruzeiros]. Há, entre eles, industriais campinenses 

com livre trânsito no futuro governo, associados a grupos imobiliários locais 

e do Recife, todos com planos de investimentos maciços na área de Tambaú e 

que não pouparão esforços nem energias para, por meio do tráfico de 

influência, tornar vitoriosa a sua tese, ainda que ela esbarre na força de leis 

recentemente ratificadas pelo Supremo. 

A questão é grave por uma série de razões, não exclusivamente por ferir 

princípios conservacionistas que sensibilizam a comunidade em sua maioria. 

O que chama a atenção é que essa investida esteja sendo feita sem levar em 

conta normas de planejamento relacionadas, diretamente, com o uso do solo 

em nossa capital, pois, ao que nos consta, não há na Prefeitura qualquer projeto 

disciplinando prováveis alterações na paisagem urbanística da cidade. Nem 

tampouco órgãos representativos, ligados ao planejamento do espaço social, 

estão sendo convocados para se manifestar sobre as mudanças pretendidas. 

Há que se lembrar, ainda, o fato de que há compromissos oficiais, de diversos 

setores do governo da Paraíba, objetivando a preservação prática do 

dispositivo que coloca Tambaú a salvo da devastação criminosa dos grupos 

expansionistas. Esses argumentos, aplicados ao pretexto humanitário que 

serve de bandeira à luta dos ecologistas, devem ser suficientes para não fazer 

prosperar esse movimento dos especuladores político-empresários. Tanto o 

atual governador [Tarcísio de Miranda Burity] como o futuro [Wilson Leite 

Braga] devem resistir à pressão ora desenfreada, recusando-se a abrir um 

precedente que seus antecessores, desde João Agripino, insistiram em não 

acolher e que a própria justiça considerou ilegítimo (JORNAL CORREIO DA 

PARAÍBA, 1982). 

   

Famílias de Manaíra assinam documento rejeitando a feira 

Em documento assinado por mais de mil famílias, e entregue ao prefeito 

Damásio Franca, os moradores de Manaíra registraram sua insatisfação contra 

a Prefeitura pelo início da execução das obras de construção de uma feira livre 
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no bairro, que será administrada pela CEASA. A feira será localizada em um 

local que estava previsto, no Plano Diretor da cidade e no loteamento 

aprovado pela Prefeitura, a construção de uma praça, entre as avenidas Manoel 

Morais e Ingá. Os moradores explicam que são contrários a decisão da 

Prefeitura, ao mesmo tempo em que solicitam que sejam tomadas 

providências no sentido de evitar “tamanha agressão ao bairro”. 

O documento informa que a localização escolhida não é uma área de maior 

vocação comercial e sim residencial. “A área de maior vocação comercial 

existente em toda a orla marítima localiza-se entre as avenidas Epitácio Pessoa 

e Rui Carneiro, onde já existe inclusive atendimentos comerciais, tais como 

açougue, mercado de artesanato, farmácias, supermercados, bares, 

restaurantes, boates, comercialização de peixes e outras instalações (JORNAL 

O NORTE, 1980).     
 

As frequentes investidas do capital imobiliário no sentido de suplantar as restrições para 

verticalização da orla marítima e a repulsa dos moradores de Manaíra quanto à instalação de 

uma feira livre no bairro são reveladoras do nível de conflito e da intensidade das disputas 

territoriais que tomaram conta da cidade. No primeiro caso, buscava-se extinguir os empecilhos 

burocráticos ao processo de maximização dos lucros auferidos por meio da propriedade privada 

da terra urbana. No segundo, as classes de renda mais elevada objetivavam evitar a “incômoda” 

presença de uma feira livre nas cercanias de seus espaços residenciais. Tais conflitos foram 

intensificados pelas obras de infraestrutura que, por intermédio da execução do Projeto Cura, 

contribuíram decisivamente com a supervalorização dos bairros litorâneos. 

Contraditoriamente, os conjuntos habitacionais populares eram entregues aos seus 

proprietários sem as condições mínimas de habitabilidade e ocorria a proliferação de 

assentamentos precários em diversas áreas da cidade (J. LAVIERI; B. LAVIERI, 1992).    

O resultado do processo narrado até aqui não poderia ser outro senão o afloramento de 

inúmeros conflitos sócio-espaciais erigidos, sobretudo, do modelo de apropriação, produção e 

gestão do espaço citadino. Nessa conjuntura, as associações de moradores se transformaram em 

grandes catalisadoras das aspirações populares, servindo como espaço político de mobilização, 

reivindicação e organização para ações diretas. Por outro lado, agentes privados e Estado 

uniram forças para continuar a impor seus projetos de cidade.  

O clima de insatisfação geral produziu um impulso de participação popular sem 

precedentes. Além das associações de moradores, organizações sindicais também encabeçaram 

diversas mobilizações, a exemplo da Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba 

(AMPEP), que deflagrou uma greve de professores no estado, em 1979. 

A pesquisa documental que realizamos em alguns jornais da época comprova essa 

situação de proliferação de ações populares cujos objetivos estão relacionados à reivindicação 
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de condições básicas para a reprodução da vida, conforme evidenciam as notícias do jornal 

Correio da Paraíba, transcritas a seguir:  

 

Autoridades decepcionam favelados 

“A ausência das autoridades não foi surpresa para os favelados da comunidade 

Beira Rio, que os esperavam para tratar das promessas de melhorias na área. 

Esta não é a primeira vez que eles são enganados pelas autoridades”, afirmou 

ontem o presidente da Associação União da Beira Rio, Alberto Mário Neves. 

Referia-se à reunião marcada com o Governador do Estado, prefeito da 

capital, secretário de planejamento, presidente da Saelpa e presidente da 

CEHAP, além de representantes de outros organismos públicos. Dos 

convidados, a única instituição a marcar presença foi a Igreja, que enviou o 

cônego Fernando Abath, em lugar do Arcebispo Dom José Maria Pires. No 

encontro entre moradores da Beira Rio e autoridades, seriam discutidos os 

problemas e as condições de vida da comunidade. Os moradores pretendiam 

apresentar uma série de reivindicações, que se resumiam na posse da terra, 

infraestrutura sanitária, energia elétrica e transporte (JORNAL CORREIO DA 

PARAÍBA, 1981).  

  

Moradores de comunidade do Cristo protestam após despejo 

Cerca de duzentas famílias residentes na comunidade Esperança, situada no 

bairro do Cristo Redentor, nesta capital, organizaram um protesto que 

interrompeu o fluxo de veículos na BR-230, nas proximidades do Estádio 

Almeidão. As famílias ocupavam um terreno pertencente ao Governo do 

Estado e foram desalojadas na manhã de ontem. 

[...] Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano do Estado da Paraíba 

(SEPLAN), a área, situada abaixo da rede de alta tensão, oferece riscos aos 

invasores, fato que justifica o despejo. Não se sabe ainda qual o destino dessas 

famílias, o que gera insegurança entre os despejados: “E agora? Nós não temos 

para onde ir! Estamos aqui porque precisamos, porque não temos casa”, 

afirmou um dos moradores (JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, 1981).   

 

Imperativo mencionar que, na escala nacional, a atmosfera era semelhante, dada a crise 

de legitimidade do modelo político-econômico adotado pelo regime ditatorial civil-militar 

brasileiro e pela latente precariedade social que assolava as cidades do país. O início das 

tratativas para a transição democrática que se avizinhava produziu um contexto no qual o Estado 

brasileiro passou a considerar, pelo menos no discurso, o papel das organizações populares 

enquanto interlocutores políticos. Houve, portanto, uma gradativa mudança no modo como os 

aparelhos de Estado se relacionavam com entidades como sindicatos, associações de moradores 

e organizações da sociedade civil. A repressão irrestrita, apesar de não desaparecer totalmente, 

cedeu lugar para a abertura de canais institucionais de interlocução (MARICATO, 2011).  

Entretanto, o Governo do Estado da Paraíba, capitaneado pelo então governador 

Tarcísio de Miranda Burity (1979-1982), contrariando a tendência nacional marcada pelo 

advento de “novas” formas de relacionamento entre o Estado e os movimentos populares, 



113 

 
 

insistiu na manutenção de táticas repressivas como resposta aos anseios da população mais 

pobre. Isso pode ser constatado, entre outras formas, por meio do próprio discurso proferido 

pelos canais de comunicação oficiais que, reiteradas vezes, vociferavam aquele que ficou 

conhecido como o lema do mencionado gestor: “Não governamos sob pressões!”34 (FAUSTO 

NETO, 1987). 

Não percamos de vista que essas ações estatais estavam alinhadas com os projetos do 

capital imobiliário da cidade. Conforme apontam J. Lavieri e B. Lavieri (1992), a expansão da 

cidade rumo ao leste, na esteira do processo de hipervalorização dos espaços adjacentes à linha 

litorânea, bem como a manutenção de “vazios” nas áreas situadas no entorno imediato da 

mancha ocupada, eram estratégias já em vigor na trama da apropriação do solo urbano em João 

Pessoa. Assim, restava ao Estado, enquanto sustentáculo dos projetos dominantes, a adoção de 

medidas que garantissem a primazia dos interesses privados. Como táticas para consecução 

desses objetivos, destacamos a intensificação da construção de conjuntos habitacionais 

longínquos (notadamente os do BNH) como forma de periferizar os pobres urbanos e a 

persistência da prática de remoção de favelas, sobretudo aquelas encravadas em áreas de grande 

interesse por parte do capital imobiliário.   

Diante desse quadro sociopolítico-espacial, eclodiram inúmeros conflitos que 

evidenciavam as disputas que se desenrolaram na cidade. Acesso à terra urbana e regularização 

fundiária, questões relativas às infraestruturas básicas, oferta de serviços públicos e acesso à 

moradia eram alguns dos itens que passaram a impulsionar movimentos reivindicatórios. 

Situações-limite, como no caso das constantes tentativas de remoção, funcionaram como 

verdadeiros estopins para a deflagração de resistências populares, articuladas politicamente, 

com elevado grau de organização e intensa capacidade de mobilização. Nesse contexto, as 

associações de moradores assumiram o protagonismo das lutas. Enquanto sujeito coletivo, 

organizado a partir do bairro/comunidade, essas entidades passaram a funcionar como principal 

espaço de articulação/organização/mobilização das camadas populares em João Pessoa. 

Segundo levantamentos feitos por Rabay (1991), entre 1979 e 1982, foram criadas 14 

organizações formais de moradores, o que representava próximo de 11% do total das 

organizações existentes em 1986, data em que os dados foram coletados pela pesquisadora. A 

citada autora (1991, p. 66) explica esse momento histórico afirmando que: 

 

O processo vivido neste período de acirramento das contradições urbanas 

proporcionou o surgimento de organizações de bairro que se diferenciavam, 

                                                           
34 Expressão encontrada em várias reportagens veiculadas pelos jornais da época.  
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quanto aos seus objetivos, daquelas surgidas no momento anterior. Se até 1978 

poderíamos caracterizá-las como beneficente, dadas as suas características 

filantrópicas, a partir desta data começou a predominar em João Pessoa 

organizações com características de mobilização e organização popular na luta 

e defesa de direitos coletivos.        

   

É importante frisar que muitas das associações criadas no intervalo histórico citado 

acima sequer possuíam registro junto aos órgãos oficiais, fato que reforçava seu caráter de 

organização coletiva relativamente autônoma, tendo seus estatutos definidos pelas populações 

as quais se vinculavam, à revelia, portanto, de qualquer ingerência estatal (FAUSTO NETO, 

1987).  

Os processos organizativos vivenciados pelas associações de moradores da época eram 

marcados pela forte presença de “agentes externos”. Nesse sentido, a Igreja Católica, por meio 

das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e do CDDH-PB e partidos políticos progressistas, 

a exemplo do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Comunista do Brasil (PC do B), 

foram decisivos para a articulação política e mobilização dessas entidades (MOREIRA; 

QUEIROZ, 1989).  

A Igreja Católica atuou fornecendo suporte material (realizando denúncias, cedendo 

espaços religiosos para realização de reuniões etc.), assessoria jurídica, e assumindo a 

interlocução junto aos órgãos estatais. Nas CEBs, ocorriam, frequentemente, reuniões entre 

populares residentes em localidades diversas, fato que permitiu a articulação de lutas dispersas 

pelo espaço urbano de João Pessoa por meio da troca de experiências e diálogos acerca das 

dificuldades comuns enfrentadas. Além disso, os agentes pastorais viabilizavam a integração 

entre as lutas travadas pela população das favelas da cidade ao Movimento Nacional de Defesa 

dos Favelados, proporcionando a participação de delegados locais nos encontros nacionais 

desse movimento (SCOCUGLIA, 1989). 

Por seu turno, os partidos políticos, além de auxiliarem nos embates jurídicos e na 

divulgação ampla dos enfrentamentos para sociedade, atuavam na articulação política dos 

movimentos diretamente ligados às questões estruturais urbanas ao conjunto de movimentos 

reivindicatórios da classe trabalhadora, prática condizente com o conteúdo programático de 

unificação das lutas proletárias.  

Retomando o exemplo da Associação dos Moradores do Castelo Branco, cumpra-se o 

dever de sublinhar a mudança expressiva no perfil político de atuação pela qual a entidade 

passou no intervalo de tempo compreendido entre sua fundação, em 1974, e o início dos anos 

1980. Para tanto, recorremos ao exposto por Rabay (1991, p. 71-72): 
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A situação organizativa do Conjunto Castelo Branco só foi modificada em 

decorrência da organização e mobilização de um grupo de moradores que, 

questionando a atuação da entidade enquanto representante dos anseios da 

comunidade, impuseram a realização de eleições diretas para a diretoria e 

assim tomaram a frente da associação, atribuindo-lhe nova postura [...] Essa 

tendência, notada em outras entidades espalhadas pela cidade, apontava para 

uma conquista do movimento popular organizado: o início do reconhecimento 

por parte do Estado. Mesmo a contragosto, o governo viu-se obrigado a 

reconhecer certos problemas urbanos e algumas entidades organizativas; 

estas, através de mecanismos de pressão, como passeatas, atos públicos, 

abaixo-assinados, petições, requerimentos, pedidos de audiência, entre outras 

estratégias, forçaram sua visibilidade e seu reconhecimento pelo Estado como 

entidades representativas dos moradores. Alagando, desta maneira, o espaço 

de reconhecimento para outras associações e movimentos. 

 

Ante a já mencionada falência do modelo político-econômico vigente no Brasil a partir 

de 1964, o governo federal, principalmente durante a gestão de Ernesto Geisel (1974-1979), 

buscou reestabelecer algum nível de legitimidade política por meio da implantação de medidas 

sociais, reconhecendo, de algum modo, os movimentos populares como interlocutores. Isso 

resultou, dentre outras coisas, na criação de programas voltados ao setor habitacional, uma vez 

que os problemas relativos ao acesso à moradia e condições mínimas de habitabilidade eram 

alguns dos principais temas pautados pela população mais pobre. Assim, sugiram ações 

governamentais como o Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (PROFILURB), 

Programa de Financiamento de Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria de Habitação 

de Interesse Popular (FICAM), Projeto João de Barro e o Programa de Erradicação de Sub-

habitação (PROMORAR) (MELO, 1989).  

Em João Pessoa, o último foi, notadamente, o que mais repercutiu em função da 

amplitude dos conflitos que provocou (MACEDO, 1986). Diante dos propósitos deste 

subcapítulo, é elucidativo resgatar algumas experiências relacionadas à implantação da referida 

política pública na cidade. 

Para Melo (1989), o PROMORAR representou a forma mais bem acabada da política 

habitacional que se desenvolveu na escala nacional, não apenas pela grande quantidade de 

unidades habitacionais construídas35, mas também por expressar uma nova forma de 

relacionamento do Estado para com as favelas. As constantes e violentas remoções de 

assentamentos precários seriam substituídas pela melhoria das condições de habitabilidade das 

residências, acompanhadas de obras infraestruturais, garantindo, em teoria, a permanência das 

populações nos locais onde constituíram moradia.  

                                                           
35 Cerca de 25% das 600 mil unidades habitacionais construídas pelas COHABs (Companhias de Habitação 

Popular) na gestão Geisel foram por meio dos recursos do PROMORAR (MELO, 1989). 
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A implantação desse programa habitacional em João Pessoa, entretanto, foi marcada 

pelo autoritarismo, gerando grande repercussão e potencializando diversos processos de 

resistência que marcaram a história da cidade. Sob tutela da Companhia Estadual de Habitação 

(CEHAP), a execução dos projetos durante a Gestão Burity, entre 1979 e 1982, caracterizou-se 

pela continuidade das práticas de remoção de favelas, valendo-se, para tanto, do uso de 

mecanismos coercitivos do aparelho policial do Estado.  

No âmbito do PROMORAR pessoense, dois projetos merecem destaque por causa dos 

conflitos que desencadearam: o Conjunto dos Grotões e o Projeto Beira Rio. O primeiro, 

concluído em 1980, destinou 910 unidades habitacionais às populações removidas das 

comunidades Jardim Itabaiana (173 famílias), Gauchinha (202 famílias), Vila da Palha (128 

famílias), Ernani Sátiro (196 Famílias) e Grotão (122 famílias). O segundo, implantado no 

mesmo ano, teve como diretriz básica a urbanização da favela homônima por meio de vários 

subprojetos (MACEDO, 1986). 

Objetivando detalhar as formas por meio das quais as classes populares empreenderam 

processos de resistência às imposições do Estado, iremos recuperar, sinteticamente, as 

experiências vivenciadas pelos moradores das comunidades Gauchinha, Vila da Palha, Ernani 

Satyro e Beira Rio. A opção pela história de luta dessas comunidades está amparada pelos 

intensos conflitos que elas travaram ante as tentativas de remoção que sofreram. 

As três primeiras comunidades supracitadas surgiram nos anos 1970, situadas nas 

imediações dos Conjuntos Habitacionais Costa e Silva e Ernani Sátiro que, posteriormente, 

originaram bairros homônimos. Construídos pela CEHAP nos anos de 1971 e 1977, 

respectivamente, os empreendimentos residenciais foram instalados na porção sul de João 

Pessoa, margeando a BR 101 (eixo de ligação com Recife), a uma distância relativamente 

grande do centro tradicional.     

A Comunidade Gauchinha, situada no bairro Costa e Silva, originou-se no ano de 1976 

por meio da ocupação de terras pertencentes à Companhia Estadual da Paraíba (CINEP). Dada 

a intensificação da demanda por moradia na cidade, cinco anos após a construção dos primeiros 

barracos, a comunidade já contava com 105 moradias, com população de 529 pessoas.  

O Governo do Estado possuía interesse na área. Inicialmente, estava prevista a 

instalação de parte das indústrias que conformariam o Distrito Industrial. Posteriormente, foi 

projetada a construção de um mercado público. Com isso, as ameaças de remoção se tornaram 

constantes. A partir de 1979, com as crescentes e violentas investidas estatais, os moradores, 

contando com forte apoio da Igreja Católica e do PC do B, iniciaram os processos de resistência 

(MACEDO, 1986; SCOCUGLIA, 1989).  
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Segundo Lavieri (1990), a gestão estadual tencionava alocar os moradores no Conjunto 

dos Grotões, construído pela CEHAP, em área próxima da Gauchinha. Em 1981, em uma ação 

que envolveu grande aparato policial, a maior parte das famílias foi removida do local e 

realojada no suprarreferido empreendimento habitacional. Todavia, um grupo de 14 famílias, 

auxiliadas pelo CDDH e por um membro da Igreja Católica (o Padre Cleto), insistiu em 

permanecer no local, reconstruindo suas moradias imediatamente.     

Importante mencionar que a atuação de agentes pastorais na Gauchinha teve início no 

ano de 1978, ocasião em que foi instalada uma pequena capela nas proximidades do Conjunto 

Costa e Silva. A ação política dos agentes pastorais, notadamente o Padre Cleto, estimulou e 

fortaleceu a luta dos moradores, na medida em que conferia reconhecimento e legitimidade ao 

pleito dos populares.  

Macedo (1986), Scocuglia (1989) e Moreira e Queiroz (1989) concordam que a Igreja 

foi fundamental na organização do processo de resistência ante a iniciativa governamental, 

executada pela CEHAP, de remoção da população residente na Gauchinha para o Conjunto dos 

Grotões, uma vez que a base de sustentação e articulação política dos residentes na citada 

comunidade eram as CEBs.  

Outro traço característico da atuação dos agentes pastorais era o de tentar integrar a luta 

dos favelados a outros movimentos, notadamente aqueles de cunho trabalhista. Por iniciativa 

deles, criou-se um grupo de trabalhadores desempregados coordenado pela Associação Santo 

Dias, fundada pelo padre Cleto e sediada em sua residência. O objetivo era prestar assistência 

a cerca de 90 famílias de trabalhadores residentes nas favelas Gauchinha, Vila da Palha e Ernani 

Sátiro. Nas reuniões, as discussões giravam em torno da luta contra o desemprego e por 

melhores condições de trabalho (SCOCUGLIA, 1989). 

As 14 famílias que resistiram ao processo de remoção se mantiveram muito próximas 

do Padre Cleto, reestabelecendo, com o apoio da Igreja, a moradia na área. A reocupação 

massiva da Gauchinha foi ocasionada por dois fatores: chegada de novos moradores e retorno 

de algumas famílias que não conseguiram arcar com o custo das prestações impostas pela 

CEHAP como forma de pagamento das unidades habitacionais do Conjunto dos Grotões. 

Diante disso, muitas delas negociaram suas casas e regressaram para a favela, fazendo com que, 

dez meses depois das ações de remoção, o número de moradores fosse superior ao que se 

registrava antes do despejo. Além disso, as péssimas condições infraestruturais dos conjuntos 

habitacionais erguidos na época não possibilitavam condições de vida muito distintas das que 

existiam na favela. Isso causou uma evasão em massa dos moradores alojados em 

empreendimentos dessa natureza (LAVIERI, 1990; MACEDO, 1986; SCOCUGLIA, 1989).  
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O resultado das articulações políticas encabeçadas pela Igreja Católica foi a criação, no 

início dos anos 1980, da Associação dos Moradores Integrados da Gauchinha (AMIGA), 

entidade que passou a representar os moradores nos embates contra a remoção e, depois, nos 

processos reivindicatórios de melhorias infraestruturais. 

Mobilizados pela AMIGA, os moradores desenvolvem diversas táticas de pressão, 

combinando ação direta (manifestações, passeatas, ocupações de praças públicas, entre outras) 

e luta institucional (petições, abaixo-assinados, pedidos de audiência etc.). Em 1982, foi 

anunciado pela Coordenadoria de Desenvolvimento Local da Paraíba (CODEL) o plano de 

urbanização da Gauchinha que, dentre outras coisas, promoveria a regularização fundiária dos 

terrenos.  

A luta dos moradores da Gauchinha serviu de inspiração para os processos de resistência 

que ocorreram em duas favelas próximas: Vila da Palha e Ernani Sátiro.  

A Vila da Palha surgiu no final dos anos 1970 também nas imediações do conjunto 

Costa e Silva. No ano de 1981, existiam 606 habitantes e 108 domicílios precários. De forma 

semelhante ao que ocorrera na Gauchinha, a área na qual se instalaram as famílias pertencia à 

CINEP e estava situada abaixo das linhas de transmissão da rede de alta tensão que abasteciam 

o Distrito Industrial (PARAÍBA, 1981).   

O assentamento precário Ernani Sátiro, por sua vez, originou-se nas adjacências do 

conjunto de mesmo nome, construído pela CEHAP em 1977. O terreno era de propriedade da 

Prefeitura Municipal, que havia projetado a construção de uma praça na área para atender aos 

moradores do conjunto residencial mencionado (MACEDO, 1986). De acordo com os 

levantamentos realizados pela SEPLAN, no ano de 1981, a ocupação era composta por 147 

domicílios que abrigavam 722 habitantes (PARAÍBA, 1981). 

Assim como ocorrera com a Gauchinha, as favelas Vila da Palha e Ernani Sátiro se 

viram ameaçadas de remoção. O programa PROMORAR, executado pela CEHAP, previa a 

retirada das famílias dos terrenos públicos e sua realocação no Conjunto dos Grotões.  

Conforme foi explicitado nos parágrafos precedentes, as pressões exercidas pelos 

aparelhos de Estado no sentido de promover a desterritorialização dos ocupados iniciaram na 

Gauchinha. A proximidade geográfica e a atuação dos agentes pastorais no sentido de 

aproximar as comunidades permitiram que o exemplo de resistência das 14 famílias insurgentes 

da comunidade citada se convertesse em inspiração para a população ameaçada pelo despejo 

nas favelas Vila da Palha e Ernani Sátiro. Enquanto 70 famílias se envolveram em processos de 

resistência na primeira, cerca de 100 se insurgiram contra o despejo na segunda. Dessa forma, 
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as lutas dessas populações foram articuladas e as táticas de enfrentamento foram 

desempenhadas em conjunto (MACEDO, 1986). 

No ano de 1982, mais de 80 reuniões foram realizadas entre representantes dos 

moradores das três favelas e membros do governo. Em função de toda a mobilização, da 

capacidade organizativa e da radicalidade das ações diretas que realizaram, os ocupados da 

Gauchinha, Vila da Palha e Ernani Sátiro obtiveram a legalização da posse dos terrenos, 

anunciada pelo governador no final daquele ano. É importante ressaltar que a conjuntura 

eleitoral que caracterizou o período foi um fator significativo para a efetivação dessa conquista 

(FAUSTO NETO, 1987).       

No final dos anos 1970, momento no qual os movimentos desencadeados pelas 

associações de moradores começaram a travar enfrentamentos mais acirrados na luta por 

melhores condições de vida, a magnitude das contradições urbanas se fez notar também nas 

imediações das áreas consideradas “nobres”. Além dos três casos sinteticamente recuperados 

acima, merece destaque, em função do significado singular para a história das lutas sócio-

espaciais urbanas de João Pessoa, o embate travado entre os moradores da Favela Beira Rio, os 

aparelhos de Estado e frações do capital privado. A amplitude das ações de resistência, a enorme 

repercussão gerada, a quantidade de sujeitos políticos envolvidos e as táticas de enfrentamento 

marcaram profundamente a história da cidade e, por isso, serão recuperadas nos próximos 

parágrafos. 

Beira Rio foi o primeiro nome da comunidade atualmente denominada de São José. 

Trata-se da maior favela de João Pessoa, com população atual estimada em 15 mil habitantes. 

Situa-se nas proximidades dos Bairros de Manaíra e Tambaú, dois dos mais opulentos da 

cidade, em uma área caracterizada pela presença do Rio Jaguaribe (fato que inspirou o seu 

primeiro nome em função da localização às margens do rio) e da falésia morta que a limita em 

relação ao Conjunto João Agripino. Está encravada entre duas das principais avenidas da 

cidade, a Av. Sen. Rui Carneiro e a Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho (conhecida como “Retão 

de Manaíra”), e o maior shopping center local, o Manaíra Shopping, conforme se pode observar 

nas Figuras 02 e 03. 

 

Figura 02 – Localização da “Favela Beira Rio”, atual Bairro São José, em João Pessoa-

PB 
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Fonte: Santos (2007) p. 10. 
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Figura 03 – Bairro São José: entre o rio, o shopping e bairro de Manaíra 

 
Fonte: Editado pelo autor com base no Google Earth, 2016.  

 

A ocupação da área teve início no ano de 1968 e está relacionada ao anteriormente 

descrito processo de expulsão de moradores dos bairros em processo de valorização na cidade. 

A fixação das pessoas no local ocorreu também por fatores ligados à oferta de empregos na 

construção civil, setor em franca expansão motivada, de um lado, pela ocupação definitiva da 

orla marítima e, de outro, pela construção do Conjunto João Agripino. A vegetação que recobria 

a encosta foi retirada parcialmente para a instalação de rede elétrica de alta tensão, fato que 

favoreceu o acesso dos moradores pioneiros e a construção das primeiras habitações (LIMA, 

2004a). 

As pesquisas realizadas por Santos (2007) revelaram que, no intervalo de uma década 

(1968-1978), mais de 600 famílias constituíram moradia na localidade. Em 1983, de acordo 

com esse mesmo pesquisador, a população residente na Beira Rio era de, aproximadamente, 

6.000 habitantes. Esse crescimento se deu tanto pelo afluxo de pessoas originárias de outros 

bairros da cidade, como também pela intensificação dos fluxos migratórios oriundos do interior 

do estado. De acordo com Macedo (1986), desde meados dos anos 1970, a ocupação da área 

passou a despertar atenção da Prefeitura Municipal, sobretudo depois que os moradores do 

vizinho Conjunto João Agripino elaboraram uma petição exigindo a retirada dos barracos.  

A proximidade em relação à orla marítima e aos bairros em intenso processo de 

valorização tornava a ocupação cada vez mais indesejada aos olhos do capital imobiliário.  

Funcionários da Prefeitura Municipal realizavam demolições de barracos diariamente, ao que 

os moradores respondiam com a sua reconstrução imediata. Em pouco tempo, o afluxo intenso 
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de interessados em residir na área neutralizou as demolições, dado o volume e a velocidade 

com a qual novas moradias eram erguidas36.  

No início dos anos 1980, com a efetivação do PROMORAR, as ameaças de remoção 

foram intensificadas. Em meio às tensões derivadas da situação de insegurança quanto ao local 

de moradia, os habitantes da favela Beira Rio, auxiliados pela Igreja Católica (atuante na favela 

desde 1978) e pelo PC do B, fundaram, em 1980, a Associação União da Beira Rio, cujo 

objetivo era articular o processo de resistência dos moradores frente às investidas dos aparelhos 

de Estado (MACEDO, 1986). 

A partir de então, os moradores desenvolveram as mais variadas formas de mobilização 

e enfrentamento, sendo que o auge dos processos de resistência ocorreu entre março de 1981 e 

julho de 1982. As táticas de luta envolviam denúncias de violência policial nos meios de 

comunicação, marchas de protesto, assembleias comunitárias, ações judiciais, solicitações 

formais de audiência pública e articulação política com outras entidades representativas de 

localidades que enfrentavam problemas semelhantes (ex.: Gauchinha, Vila da Palha e Ernani 

Sátyro).   

Em junho de 1981, uma grande marcha foi estrategicamente planejada para ocorrer no 

dia em que o governador receberia a visita do embaixador italiano. Cerca de 150 moradores da 

Beira Rio se deslocaram até o centro da cidade empunhando cartazes, bandeiras e proferindo 

palavras de ordem. A repercussão nos meios de comunicação foi imediata. Como resposta, o 

governo do estado convocou os representantes da Associação União da Beira Rio para uma 

reunião. Na ocasião, foi reafirmada a intenção de remoção das residências, fato que maximizou 

o sentimento de revolta (MACEDO, 1986).   

A supracitada associação de moradores cumpriu um papel decisivo enquanto sujeito 

político na comunidade. Desenvolveu, neste período, práticas internas de mobilização, a 

exemplo de reuniões setorizadas (por ruas) para discutir os problemas internos da comunidade. 

Isso aproximou lideranças, moradores, agentes externos (Igreja Católica, partidos políticos, 

sindicatos etc.), propiciando um sentimento de coesão interna e identidade coletiva, itens 

indispensáveis para a construção de processos de resistência. Além das ações diretas, os 

moradores praticavam a luta institucional, materializada por um sem-número de petições, 

                                                           
36 Dada a velocidade com a qual se expandia a ocupação da área, as ameaças de remoção foram constantes. 

Conforme aponta Macedo (1986, p. 143): “A luta da Beira Rio contra a remoção foi a mais longa e acirrada que 

ocorreu na cidade. O poder local, valendo-se de táticas de intimidação e disseminação do medo, tentou, a todo 

custo, removê-la da área devido à sua localização adjacente às áreas com grande valor no mercado imobiliário. 

Aos residentes na área, não restou alternativa senão recorrer a práticas de resistência cuja repercussão política 

alcançou toda a cidade de João Pessoa”. 
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abaixo-assinados e pedidos de audiência que, respaldados pelo contexto político geral e pela 

repercussão local da luta, forçavam o seu reconhecimento e legitimação (MACEDO, 1986).   

Em julho de 1981, com o apoio do CDDH, a União da Beira Rio organizou uma grande 

assembleia na qual foi reafirmada a posição da comunidade de negar, veementemente, a 

proposta da CEHAP de remover as famílias para conjuntos habitacionais em construção. Além 

dos moradores, compareceram ao ato membros da Igreja diretamente ligados ao Arcebispado 

da Paraíba, principais meios de comunicação locais, representantes de associações de 

moradores de outras localidades ameaçadas de remoção e técnicos da Secretaria de 

Planejamento do Estado (SEPLAN). O governador, embora tenha sido convidado, não se fez 

presente. Na ocasião, o governo anunciou aos moradores sua intenção de promover a 

urbanização da área. Para tanto, a Coordenadoria de Desenvolvimento Local da Paraíba 

(CODEL), órgão inserido na estrutura burocrática da SEPLAN, iria executar na área o 

Programa de Recuperação das Periferias Ocupadas Pela População de Baixa Renda 

(MACEDO, 1986).  

Foi amplamente divulgado pela imprensa local o conteúdo de um telegrama enviado 

pelo governador aos representantes da União da Beira Rio, no qual o gestor, além de se 

desculpar pela ausência na assembleia, comprometia-se a tomar todas as medidas necessárias 

para a urbanização da área. Em seguida, técnicos da CEHAP se reuniram com a direção da 

referida associação e iniciaram as tratativas para as intervenções na localidade (MACEDO, 

1986). 

Após seis meses de discussões que envolveram órgãos estatais, moradores representados 

pela União Da Beira Rio e apoiadores externos (notadamente o CDDH), o projeto de 

urbanização da área foi aprovado localmente, restando, para o início das obras, a liberação de 

recursos por parte do BNH, fato concretizado no dia 27 de julho de 1982 e noticiado 

amplamente por todos os jornais da cidade (MACEDO, 1986). 

O ano de 1982 foi especialmente importante no cenário político local em função das 

eleições diretas marcadas para o mês de novembro, fato que não ocorria desde 1965 em função 

do Estado de exceção imposto ao país. O então governador, candidato ao cargo de Deputado 

Federal, buscou se apropriar eleitoralmente das lutas que tanto reprimiu. O anúncio do projeto 

de regularização fundiária da Beira Rio foi feito em uma cerimônia realizada dentro da 

comunidade, com ampla cobertura dos meios de comunicação e cercada de um grande esquema 

propagandístico. Tarcísio de Miranda Burity foi o deputado federal mais votado daquele pleito, 

a despeito de ter deixado o governo sem que as obras de urbanização da Favela Beira Rio 

estivessem iniciadas (MACEDO, 1986). 
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Foram necessários seis meses de espera para que, em janeiro de 1983, a CEHAP 

iniciasse os trabalhos de cadastramento dos moradores, medição e distribuição de lotes. Embora 

a segurança da posse já estivesse efetivada, as resistências dos moradores não cessaram. 

Durante o processo de cadastramento, a CEHAP impôs algumas condições. Dentre elas, 

destacava-se a necessidade de se pagar pelos lotes e pela instalação da rede de esgoto, energia 

elétrica e demais equipamentos, sob pena de interrupção do projeto. Houve concordância por 

parte dos moradores no que tange ao pagamento dos lotes, porém, no que diz respeito aos 

serviços mencionados, havia um entendimento de que estes eram responsabilidade do Estado, 

motivo pelo qual a recusa em arcar com esses custos gerou impasses que atrasaram o início das 

obras. Em função da ampla mobilização articulada pela União da Beira Rio, a CEHAP 

concordou em dispensar os moradores dos custos relativos à infraestrutura (MACEDO, 1986). 

As experiências narradas acima se constituíram como marcos históricos das lutas sociais 

urbanas em João Pessoa. Simbolizaram a reação das classes populares aos projetos excludentes 

que eram impostos pela classe dominante por meio dos aparelhos de Estado. Nesse sentido, as 

associações de moradores exerceram papel fundamental, seja enquanto entidade representativa 

que conduzia a luta institucional, seja enquanto espaço de mobilização e organização para ações 

diretas.  

O contexto histórico de acirramento das contradições inerentes à produção capitalista 

do espaço urbano alavancou uma profunda transformação no perfil político dessas entidades. 

Outrora caracterizadas pela filantropia, pelo assistencialismo e pelo papel exercido na 

contenção das insatisfações populares, a partir de meados dos anos 1970, com o auxílio da 

Igreja Católica e de partidos políticos progressistas, adotaram uma práxis notabilizada pela 

capacidade de organização das resistências populares frente às imposições dominantes. Dessa 

maneira, pode-se afirmar que, entre meados dos anos 1970 e início dos anos 1980, as 

associações de moradores se constituíram como principais sujeitos políticos das lutas sociais 

travadas em João Pessoa. 

A partir do ano de 1983, as transformações na conjuntura político-econômica nacional 

e local imprimiram novos desafios aos movimentos populares, com rebatimentos importantes 

sobre a história deles em João Pessoa, marcando o fim da fase mais combativa e autônoma dos 

movimentos encabeçados pelas associações de moradores e inaugurando um momento de 

institucionalização da luta, caracterizado pela cooptação ampla. Examinaremos mais 

detalhadamente esse contexto nas próximas linhas. 

Como se sabe, a década de 1980 foi marcada pelo aprofundamento da crise 

socioeconômica cujas origens estão associadas ao esgotamento completo do modelo econômico 
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vigente desde 1964. Hiperinflação; desemprego; agravamento da questão habitacional; 

péssimas condições dos sistemas públicos de saúde e educação e; falta de credibilidade popular 

nas instituições políticas brasileiras constituíam os ares de uma atmosfera prenhe de tensões 

sociais, com eclosão de insatisfações populares em todo o país. 

No caso específico de João Pessoa, os problemas relacionados aos efeitos da crise 

conjuntural associados à intensificação do processo estrutural de apropriação capitalista do solo 

urbano, iniciado duas décadas antes, refletiram-se, sobretudo, na amplitude adquirida pela 

questão habitacional. Os principais jornais da época repercutiram tal contexto:  

 

João Pessoa se transforma na cidade dos favelados 

A onda de desemprego que atingiu o país está afetando também a cidade de 

João Pessoa, que, aos poucos, poderá se transformar numa “cidade de 

favelas”, sobretudo porque a população pobre se priva de cumprir as 

obrigações sociais, passando a ocupar todo e qualquer terreno desocupado, 

exatamente por não ter condições de pagar aluguel de casa, sempre superior a 

2 mil cruzeiros, por menor que seja a moradia.  

O prefeito Damásio Franca, no entanto, vem tomando medidas para evitar que 

o problema se agrave, pois, ontem, cerca de 4 mil pessoas invadiram o terreno 

de propriedade do Sr. Carlos Guerra Montenegro, situado nas imediações do 

girador que dá acesso à cidade, nas margens do lago, assim como parte do 

terreno da CINEP, com a finalidade de transformá-los na mais nova favela da 

cidade, sem a devida autorização. 

Às pressas, Damásio Franca foi ao local, conseguindo deter a invasão, 

utilizando um diálogo franco, assumindo, contudo, o compromisso de 

localizar uma grande área, onde, através do PROMORAR (BNH,) construirá 

casas para a população de baixa renda. O prefeito mirou-se no exemplo do 

governador Tarcísio Burity, que deve inaugurar brevemente 800 casas 

populares na localidade anteriormente conhecida como favela do Grotão. 

O desemprego – enfatizou o prefeito Damásio Franca – é a principal causa dos 

problemas que tem surgido nas favelas de João Pessoa, que, no entanto, não 

foi a única cidade atingida. Recentemente, quando estive na inauguração das 

Lojas Americanas, um dos seus dirigentes me contou que o Rio de Janeiro tem 

mais de 16 mil favelados na periferia. Recife também passa pelo mesmo 

drama e a nossa João Pessoa não teve como escapar do problema. 

Sempre orientado pelo governador Tarcísio de Miranda Burity, o prefeito 

Damásio Franca vem tomando todas as providências necessárias para 

soluciona o problema, acreditando que, em breve, tudo voltará à normalidade 

(JORNAL O NORTE, 1981).    

 

Do ponto de vista político-institucional, o processo de transição democrática, iniciado 

com a promulgação, em 1979, da lei de anistia, produziu sensíveis alterações nas relações entre 

o Estado e seus aparelhos e a sociedade, notadamente os movimentos populares (DOIMO, 

1995).  

Nesse contexto, conforme apontamos em parágrafos precedentes, ocorreram, em todo o 

país, as eleições diretas para o governo dos estados. Na Paraíba, o pleito foi vencido por Wilson 
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Leite Braga, cujo mandato se estendeu de 15 de março de 1983 a 14 de maio de 1986, ano em 

que renunciou ao cargo para se candidatar ao Senado Federal. 

Em meio ao quadro de forte agitação popular, encabeçado, na realidade de João Pessoa, 

pelas associações de moradores, a gestão em tela, a exemplo do que ocorria em outras cidades 

do Brasil, adotou práticas de relacionamento para com os movimentos sociais sensivelmente 

distintas do que caracterizara o momento anterior. Embora as táticas repressivas tenham 

permanecido, a tendência dominante no período era a de reconhecer aquelas entidades como 

legítimas representantes das aspirações populares e, portanto, interlocutores necessários para 

um governo que elegera como slogan “o social como prioridade” (PARAÍBA, 1983, p. 10).  

Conforme apontam Moreira e Queiroz (1989) ao analisarem o percurso das ações 

estatais locais entre 1979 e 1986, o governo Braga almejava, sem que isto implicasse em 

substanciais transformações na estruturação do poder local, desvencilhar-se da crise de 

legitimidade que assolava o Estado e seus aparelhos ante o clima de insatisfação popular 

originário do binômio crise econômica/repressão característico do governo antecedente. Assim, 

na busca por ampliar suas bases sociais e garantir a sustentação dos seus projetos políticos, a 

gestão em tela se notabilizou pela rapidez com a qual atendeu às demandas mais imediatas das 

camadas populacionais de baixa renda, ainda que isso tenha resultado, no médio prazo, no 

aprofundamento do quadro precário e segregatório que as assolava. 

Como estratégia para consecução dos objetivos acima descritos, optou-se por um 

processo amplo de formalização e institucionalização dos movimentos de moradores, 

absorvendo-os no aparato burocrático estatal como forma de mantê-los sob controle. Para tanto, 

a gestão tirou proveito das contradições inerentes aos processos de resistência popular, bem 

como utilizou o quadro de vulnerabilidade social de diversas comunidades como instrumento 

de barganha política. 

Para operacionalizar as políticas sociais do seu programa de governo, o supracitado 

gestor criou, no início de seu mandato, a Fundação de Ação Social e Trabalho (FUNSAT). Sob 

direção da então primeira-dama, Lúcia Braga, o órgão possuiu um dos maiores orçamentos do 

período (RABAY, 1991). As principais características da FUNSAT eram o assistencialismo e 

o personalismo na condução das políticas sociais que operacionalizava, fato que rendeu, ao 

governador e à primeira dama, as respectivas alcunhas de “pai” e “mãe” dos pobres. Dessa 

maneira, o governo Wilson Braga incorporou ao discurso oficial um viés redistributivista, cujos 

objetivos eleitoreiros eram evidentes em uma cidade na qual o crescente contingente de pobres 

e miseráveis ampliava o peso eleitoral dessa parcela da população (FARIAS; QUEIROZ, 1989). 
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Como as principais demandas sociais urbanas giravam na órbita do acesso à moradia e 

do desemprego, gerando um grande número de movimentos vinculados às associações de 

moradores e de desempregados (que muitas vezes se confundiam), as ações da FUNSAT se 

concentraram em dois grandes eixos: combate ao desemprego e, mais destacadamente, 

regularização fundiária e urbanização de favelas. 

No que tange ao tema do desemprego, a principal política da FUNSAT, geralmente 

aplicada por intermédio das associações de moradores, era a criação de cooperativas. Podemos 

citar, como exemplos ilustrativos dessa prática, a Fábrica de Redes de Mandacaru, a Fábrica de 

Doces e Grupos de Costureiras do Conjunto Mutirão de Bayeux (grande João Pessoa), o Grupo 

de Carpinteiros e Crocheteiras da Favela Padre Zé e a criação da Casa do Artesão Paraibano. 

Esta última foi a cooperativa de maior visibilidade, dado o esquema propagandístico montado 

na sua divulgação (FARIAS; QUEIROZ, 1989).  

Com relação aos programas habitacionais, coube à suprarreferida secretaria a execução 

de políticas estabelecidas ainda no período anterior, a exemplo do PROMORAR. Nesse aspecto 

particular, residem elementos significativos para compreendermos as contradições constitutivas 

dos processos de luta engendrados pelas classes populares e suas entidades representativas na 

cidade de João Pessoa. Analisá-los-emos a seguir.  

De acordo com Macedo (1986) e Rabay (1991), as primeiras ações habitacionais da 

FUNSAT ocorreram no Conjunto Mutirão, situado na cidade de Bayeux, município pertencente 

à Região Metropolitana de João Pessoa. O que se sucedeu nessa localidade serviu de modelo 

para os projetos habitacionais desenvolvidos pela gestão ao longo do mandato.  

O projeto consistia na construção de unidades habitacionais por meio do regime de 

autoconstrução (mutirão). Dessa forma, os próprios moradores seriam encarregados do trabalho 

de construção coletiva de suas casas, ao longo de jornadas que, em teoria, não poderiam exceder 

o teto de 780 horas laborais por família.  

Frente a uma recusa inicial dos moradores em aderir ao modelo proposto, a FUNSAT 

agiu no sentido de promover o convencimento da população, contando, para isso, com um 

trabalho de aproximação em relação às lideranças comunitárias. Com base na autoridade 

conferida aos membros da tecnocracia estatal (engenheiros, arquitetos e demais profissionais 

pertencentes ao quadro da secretaria), o órgão mencionado conseguiu impor seu projeto, e o 

conjunto foi erguido. Dada a precariedade das condições de vida no local, a velocidade com a 

qual o Estado driblava os processos burocráticos e liberava insumos para a obra foi decisiva 

para que a comunidade aceitasse as imposições e aderisse ao regime de mutirão (FARIAS; 

QUEIROZ, 1989). 
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É imperativo ressaltar que a prioridade das áreas a serem abarcadas pelas intervenções 

do aparelho de estado no período em questão era determinada pelo grau de agitação, 

mobilização e organização de seus moradores. Esse foi o caso não apenas do conjunto 

mencionado acima, mas também das comunidades Gauchinha, Vila da Palha, Ernani Sátiro e 

Beira Rio que, como vimos anteriormente, encontravam-se em um momento de forte impulso 

movimentalista desde o final dos anos 1970. Ao assumir a administração dos problemas 

herdados da gestão anterior, a FUNSAT agiu no sentido de conter a efervescência dessas 

localidades.  

Na Gauchinha, a nova gestão estatal começou a agir em 1983. Ao mesmo tempo em que 

promoveu a regularização fundiária dos terrenos, realizou obras de infraestrutura, como 

pavimentação de algumas ruas, melhorias na rede elétrica e abastecimento de água. Além disso, 

iniciou um amplo processo de cooptação das lideranças comunitárias, oferecendo-lhes auxílios 

que variavam de pequenas reformas em suas residências até cargos temporários no governo. 

Para o conjunto da população, a distribuição de cestas básicas, a operacionalização do Programa 

do Leite, o patrocínio de competições esportivas (notadamente os torneios de futebol 

organizados pelas comunidades)37 e as demais práticas clientelísticas permitiram a conquista 

da confiança de muitos moradores (QUEIROZ, 1993).    

Segundo relatam Scocuglia (1989) e Macedo (1986), existiam divergências 

programáticas e práticas entre Igreja Católica, atuante na comunidade desde os anos 1970, e PC 

do B, que ganhou notoriedade nas ações políticas da Gauchinha a partir de 1982, ano em que 

alguns militantes passaram a residir no local. No texto intitulado “Igreja, Partido e Movimento 

Popular”, a primeira autora aponta como causas do racha que ocorreu entre esses dois agentes 

de mobilização as seguintes divergências:  

1) enquanto prática comunitária, a ação política da Igreja, organizada por e a partir das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), fundamentava-se em uma pedagogia que valorizava a 

experiência cotidiana dos populares, estimulando processos autoinstituintes. No caso dos 

militantes do PC do B, as táticas de mobilização seguiam uma orientação mais genérica, 

relacionada ao movimento operário como um todo (com forte influência dos movimentos 

sindicais), na qual se notabilizava um papel de vanguarda dos militantes na explicitação dos 

caminhos da transformação social;  

                                                           
37 Em uma conversa informal com um professor de educação física que integra projetos socioesportivos em áreas 

pobres de João Pessoa, ele nos revelou, em tom jocoso, que “todo time amador da cidade deve ter em sua sede 

um troféu com o nome Lúcia Braga ou Wilson Braga”. 
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2) os membros da Igreja acreditavam que a criação das Associações de Moradores 

somente deveria ser efetivada mediante manifestação expressa da coletividade, sendo resultado 

de um processo gradativo de conscientização e mobilização dos populares. Os militantes do PC 

do B, ao contrário, acreditavam que a criação dessas entidades deveria ocorrer da forma mais 

rápida possível para que, a partir dela, os processos de luta pudessem se organizar;  

3) no caso específico dos programas de urbanização das favelas, a Igreja se posicionava 

de modo reticente, temendo que isso provocasse a expulsão dos moradores por meio do 

aumento dos custos de moradia. O PC do B, no entanto, mostrava-se entusiasta dessas ações, 

uma vez que elas garantiriam “a melhoria possível”. 

  

O resultado dessas discordâncias associadas aos esquemas de cooptação organizados 

pela FUNSAT foi a divisão política interna da Gauchinha. Parte dos agentes pastorais se 

desligaram das lutas, enquanto alguns deles se aliaram ao governo.  

A AMIGA permaneceu sob o controle do PC do B desde sua criação, em 1981, até 1984, 

período em que se manteve combativa e realizando grandes protestos na cidade, o que motivou 

ameaças físicas às lideranças da entidade por parte do então governador (Wilson Leite Braga). 

Nesse ano, os esquemas de cooptação implementados pelo Estado e os rachas internos 

produziram seus efeitos mais devastadores, uma vez que as eleições para diretoria da associação 

consagraram a vitória de um ex-agente pastoral que se aliou à FUNSAT, consolidando o 

domínio estatal sobre o movimento popular local. O que se seguiu a isso foi um amplo processo 

de desmobilização que durou até o final do decênio (MACEDO, 1986).  

No caso da favela Vila da Palha, inexistia associação de moradores em funcionamento 

no momento em que a FUNSAT iniciou suas intervenções no local. Uma das primeiras ações 

desse aparelho estatal foi providenciar rapidamente a regularização fundiária dos terrenos, fato 

que gerou simpatia junto aos moradores.   

As articulações políticas na Vila da Palha ficavam a cargo de lideranças locais que, de 

forma mais ou menos isolada, interagiam com setores da Igreja e partidos políticos para 

organizar processos de resistência às tentativas de remoção. As discussões sobre a possibilidade 

de fundação de uma entidade representativa ocorriam no âmbito de comissões, porém, em 

estágio ainda inicial. Em função disso, a associação de moradores local já nasceu sob domínio 

daquela secretaria, uma vez que essa tomou as rédeas do processo e cooptou as lideranças 

comunitárias, que passaram a agir segundo seus ditames.  

Na favela Ernani Sátiro, a Igreja Católica, por meio dos agentes pastorais, promovia 

constantes reuniões internas acerca da necessidade de fundação de uma entidade que pudesse 
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aglutinar os moradores em torno das lutas contra a remoção e por melhorias infraestruturais. A 

FUNSAT, ao iniciar seu projeto de intervenção na área, fez uso das já descritas táticas de 

cooptação para acelerar o processo de formalização da associação de moradores local, 

fomentando, para tanto, uma cisão política na favela: de um lado, os grupos mais ligados à 

Igreja que defendiam uma organização autônoma dos moradores e, de outro, um grupo que, 

favorecido por algumas benesses, advogava a necessidade de aliança com o órgão (FARIAS; 

QUEIROZ, 1989). 

Uma vez formalizada a associação, duas chapas se opuseram no primeiro pleito para a 

composição da diretoria: a chapa azul, apoiada pela Igreja, e a chapa branca, composta por 

pessoas estreitamente ligadas à FUNSAT. Segundo os relatos de Macedo (1986), após um 

processo extremamente tumultuado e controverso, a segunda chapa saiu vitoriosa. Scocuglia 

(1989, p. 11), afirma que a derrota da chapa azul: 

 

Talvez evidencie a não sintonia entre os objetivos dos agentes externos e a 

própria comunidade preocupada muito mais com melhorias imediatas de sua 

própria vida do que com a organização em busca da transformação definitiva 

do estado em que se encontram. 

 

Importante mencionar que, simultaneamente a todos esses acontecimentos, a FUNSAT 

buscou ampliar suas formas de controle sobre as populações faveladas. Para isso, ampliou o 

processo de institucionalização das associações de moradores, criando estruturas burocráticas 

mais complexas. Foi nessa conjuntura que nasceram, sob tutela daquela secretaria, a União 

Pessoense de Associações Comunitárias (UPAC) e a Federação Estadual de Associações 

Comunitárias (FEPAC). A primeira chegou a contar com 86 entidades cadastradas, enquanto 

que a segunda aglutinou 120 associações.   

Mesmo a Beira Rio, comunidade na qual os processos de resistência e organização 

populares atingiram níveis elevados, foi alvejada por ações de cooptação engendradas pelo 

Estado.  

Ao assumir o projeto de urbanização da favela, em 1983, a FUNSAT intencionava 

aplicar o regime de autoconstrução coletiva das unidades habitacionais, ideia rechaçada pela 

União da Beira Rio. Esse fato produziu os primeiros conflitos (RABAY, 1991). Ao se deparar 

com a forte coesão política existente na Beira Rio, o órgão estatal mencionado acima iniciou 

uma voraz estratégia de fragmentação da unidade interna, fazendo uso, para tanto, das seguintes 

táticas: conversas individualizadas com os grupos de moradores que possuíam alguma 

discordância política em relação à Associação União da Beira Rio, objetivando ampliar as 



131 

 
 

divergências; intimidação e pressão psicológica, com sucessivas ameaças de se retirar do 

projeto caso suas imposições não fossem aceitas; constante presença policial para evitar 

ocupações nas áreas destinadas à construção das moradias; aproximação de lideranças 

dissidentes, cooptando-as e incentivando a criação de associações paralelas (chegou-se a criar, 

em 1984, por intermédio de uma liderança dissidente, a União dos Moradores e Amigos da 

Beira Rio); influência nos processos eleitorais da Associação União da Beira Rio por meio do 

patrocínio das campanhas de pessoas pertencentes aos seus quadros nas disputas pela direção 

da entidade; ampliação dos procedimentos clientelísticos a fim de reafirmar que a melhoria da 

comunidade passava pela aliança com o Estado e; oferta de empregos públicos e outros 

benefícios aos que se mostrassem permeáveis (FARIAS; QUEIROZ, 1989). 

A União da Beira Rio, todavia, não assistiu inerte aos ataques promovidos pelo aparelho 

de Estado. Com o apoio decisivo da Igreja Católica, do PC do B, de sindicatos e organizações 

profissionais, a entidade adotou táticas para tentar resistir às ações de cooptação promovidas 

pela FUNSAT. 

A Igreja patrocinou a participação de lideranças comunitárias em encontros nacionais 

de favelados, a exemplo do III Encontro Nacional de Favelados, realizado em Salvador de 02 a 

05 de junho de 1983. Lideranças da favela Beira Rio estiveram presentes e apresentaram o 

documento: “Nossa vida e a luta na favela Beira Rio”. O texto continha um relato da história 

de ocupação da localidade e da luta pela legalização/urbanização da área. Entre os dias 14 e 16 

de julho do ano seguinte, agentes pastorais viabilizaram a participação de outros militantes no 

IV Encontro Nacional de Favelados, realizado em São Luís, capital do estado do Maranhão 

(SCOCUGLIA, 1989). 

Em oposição às ações da FUNSAT, a Arquidiocese, além de lançar notas públicas 

repudiando-as, organizou um encontro que aglutinou 16 associações de bairros de João Pessoa. 

Foi o Encontro do CENTREIMAR (Centro de Treinamento da Arquidiocese de João Pessoa), 

realizado nos dias 14 e 15 de abril de 1984, sob orientação do CDDH e com participação de 

militantes do PC do B. Seu objetivo principal era discutir estratégias de resistência aos 

esquemas de cooptação construídos pela FUNSAT. Os principais encaminhamentos do 

encontro foram: estabelecimento de uma linha comum de ações para resistência às investidas 

daquela fundação e repúdio público à UPAC e à FEPAC, todas aparelhadas pelo governo. Além 

disso, envolvimento, em escala nacional, na campanha das Diretas Já. 

Em 1984, em decorrência das fortes chuvas que caíram em João Pessoa, ocorreu um 

grande deslizamento de terras na barreira que circundava a Beira Rio. Cinco pessoas morreram 

soterradas, e isso produziu um sentimento de impotência dos moradores ante suas próprias 
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demandas, ao mesmo tempo em que se lançou sobre o Estado a esperança de se minimizar os 

efeitos da precariedade do local (SCOCUGLIA, 1989).   

Além da Igreja, entidades de professores, engenheiros, arquitetos e partidos políticos 

prestaram solidariedade aos moradores, emitindo notas de repúdio contra o governo e 

participando de atos em homenagem aos mortos.  

Apropriando-se dessa tragédia, a FUNSAT desenvolveu ações de assistência na área e, 

apesar das denúncias38 de negligência realizadas pela Associação União da Beira Rio, ela 

passou a ser vista como única capaz de resolver os problemas. A primeira-dama, Lúcia Braga, 

ganhou destaque na imprensa local por encabeçar “campanhas de caridade” voltadas aos 

desabrigados. Isso fortaleceu a imagem de um governo preocupado com os pobres. Apesar das 

críticas e denúncias feitas pela Associação (com o apoio da Igreja), o que prevaleceu foi a 

imagem construída pelo Estado (MACEDO, 1986). O resultado desse processo perverso não 

poderia ser outro senão enfraquecimento da Associação União da Beira Rio, a cisão política 

dentro da comunidade e o fortalecimento das entidades concebidas e geridas pelos tentáculos 

da FUNSAT39. 

A FUNSAT seguiu esse padrão de atuação em todas as comunidades da cidade. De 

modo geral, pode-se dizer que, no período compreendido entre 1983 e 1986, ocorreu um amplo 

processo de absorção institucional das associações de moradores, fazendo com que o 

movimento comunitário fosse enfraquecido (RABAY, 1991). 

 A maioria das associações fundadas no período surgiu não como fruto de uma 

construção coletiva lúcida e autônoma, mas amplamente vinculadas ao aparato estatal que 

objetivava o controle social da agitação política que caracterizava as camadas populares na 

época. Desse modo, elas funcionaram como braços do Estado e serviram a propósitos 

antagônicos aos que se praticara no período anterior.  

De acordo com o levantamento realizado por Rabay (1999 p. 70), entre 1915 e 1982, o 

número de entidades fundadas não passava de 50. Entre 1983 e 1986, período marcado pela 

atuação da FUNSAT, cerca de 300 entidades desse gênero surgiram em João Pessoa.  

Farias e Queiroz (1989) realizaram um mapeamento dos conflitos engendrados pelas 

associações de moradores em seus movimentos reivindicativos. Para isso, coletaram material 

jornalístico durante todo o período citado acima, classificando as notícias de jornais impressos 

                                                           
38 Dois anos antes da referida tragédia, o projeto de urbanização aprovado junto ao BNH previa a construção de 

um muro de contenção na área, fato negligenciado pelo poder público. 
39 Macedo (1986) afirmou que chegaram a coexistir dentro da Beira Rio três associações distintas, sendo duas 

delas controladas pela FUNSAT. 
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que evidenciavam conflitos e processos de resistência originários das demandas sociais 

urbanas. As autoras constataram que, nos três primeiros anos do governo Wilson Braga, 

observou-se uma considerável queda no percentual de notícias relacionadas às situações de 

conflito em comparação com o total de reportagens veiculadas pelos principais jornais da 

cidade. Nos anos de 1983, 1984 e 1985, esses percentuais foram de, respectivamente, 27,58%, 

10,8% e 2,7%. Paralelamente, as matérias jornalísticas que continham exemplos de 

intervenções estatais no sentido de “solucionar” essas demandas cresceram, no mesmo período, 

23.3% , 29. 4%, e 38.6%40. Isso comprova, de certo modo, a eficácia das táticas de cooptação 

conduzidas pelos aparelhos de Estado na época.  

No final de 1986, a FUNSAT começou a perder força junto aos moradores das mais de 

30 favelas nas quais atuou. Com uma série de promessas não cumpridas, os pilares de 

sustentação política do governador foram abalados. Segundo matéria veiculada pelo jornal O 

Norte, no dia 15 de fevereiro de 1986, apenas 12 das 33 favelas cadastradas pelo PROMORAR 

tiveram alguma de suas demandas atendidas pelo governo (MACEDO, 1986).  

A primeira-dama, Lúcia Braga, abandonou o cargo na suprarreferida secretaria para 

concorrer à Câmara Federal nas eleições de 1986. Seu esposo, o então governador Wilson 

Braga, renunciou ao cargo para disputar um lugar no Senado Federal. O resultado das eleições 

evidenciou a ambiguidade que caracterizava os movimentos populares da cidade no final dos 

anos 1980. Enquanto o então governador, envolto por denúncias de corrupção, de 

enriquecimento ilícito e de suspeitas de ser o mandante do assassinato do jornalista Paulo 

Brandão (pertencente ao quadro do jornal Correio da Paraíba), foi derrotado no referido pleito, 

sua esposa foi eleita com grande votação.  

Nesse momento, os setores mais combativos das associações de moradores iniciaram 

um processo de recomposição política, lançando candidaturas em várias localidades da cidade 

e contando, em todos os casos, com o apoio da Igreja, do PC do B e, a partir de então, do PT. 

Rabay (1999, p. 71) caracterizou esse momento como crítico, uma vez que: 

 

a falta de respostas concretas à maioria das reivindicações encaminhadas fez 

com que moradores de uma série de bairros se voltassem contra os dirigentes 

das associações, e estes passaram a receber várias críticas daqueles através dos 

meios de comunicação. Entretanto, não só os dirigentes ficaram no centro das 

acusações. Moradores de vários bairros chegaram também a ir às ruas, em 

passeata, para fazer protesto contra o governo e denunciar a falência de sua 

                                                           
40 A pesquisa originou uma infinidade de fichas documentais nas quais as notícias foram cadastradas. Nelas, 

encontramos a data da reportagem, o jornal que veiculou a matéria, a manchete e uma classificação quanto ao 

tipo de conflito evidenciado. Esse acervo se encontra disponível para consulta nas dependências do NDIHR-

UFPB.  
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política em relação às periferias urbanas. [...] a explicitação da insatisfação 

das bases e o fim da gestão de governo que lhes dava sustentação, provocaram 

reflexões e tentativas de novos agenciamentos por parte dos dirigentes das 

associações, agenciamentos estes que também envolveram líderes de 

moradores que haviam se mantido em oposição à política braguista. Assim, 

foi criada a “Comissão Pró-Unidade do Movimento Comunitário na Paraíba”, 

com o objetivo de reavaliar os pontos centrais da crise e tensões decorrentes 

das opiniões em relação ao modelo braguista. Na realidade, esse modelo 

continuou encontrando defensores no seio das associações.   

 

A partir do início dos anos 1990, as associações de moradores em João Pessoa, de forma 

geral, passaram a funcionar como agentes operacionalizadores de programas assistenciais 

estatais, a exemplo do Programa Nacional do Leite Para Crianças Carentes. No caso do referido 

Programa, a distribuição dos tickets que asseguravam a aquisição do alimento era o elemento 

aglutinador dos moradores de diversas localidades (RABAY, 1999). Com a extinção desse e de 

outros programas, as associações se mantiveram esvaziadas até o fim do decênio, servindo, 

quando muito, para organização de festas, torneios esportivos e atividades culturais.  

Para entender o papel atual dessas entidades no contexto sociopolítico-espacial de João 

Pessoa, caberia uma pesquisa acadêmica mais profunda. Como esse não é o propósito desta 

tese, não enfrentaremos a questão. Entretanto, baseados em observações que pudemos fazer ao 

longo de nossa pesquisa/militância, podemos sugerir algumas hipóteses/questões para futuros 

pesquisadores interessados no tema: 

1) Ao que parece, as associações de moradores, após o esvaziamento mencionado acima, 

vivenciaram, ao longo dos anos 2000, um processo de intensificação das disputas políticas 

internas, sobretudo a partir do advento do Orçamento Democrático; 

2) O processo de formalização das associações foi intensificado, haja vista o fato de que 

muitas delas foram reconhecidas legalmente como entidades de “utilidade pública” (tal como 

ocorreu com a AMIGA por meio da Lei Ordinária 12.371, de 15 de Julho de 2012)41. Quais as 

implicações disso em termos prático-políticos? 

3) Permanecem os esquemas de cooptação, desta feita como forma de consolidar redutos 

eleitorais, sobretudo a partir das articulações proporcionadas pelo estabelecimento de mais 

canais “participativos”, a exemplo do supracitado Orçamento Democrático; 

4) O protagonismo das lutas sociais urbanas mais combativas na atualidade, sobretudo 

no que tange às ações diretas, é exercido por organizações autodenominadas movimentos 

                                                           
41 Fato que pode ser comprovado no link: <https://leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/lei-

ordinaria/2012/1238/12371/lei-ordinaria-n-12371-2012-reconhece-de-utilidade-publica-a-associacao-dos-

moradores-integrados-da-gauchinha-amiga-e-toma-outras-providencias>. Acesso em: 29 mar. 2016. 
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sociais (MNLM, MTST, TL), com as associações, via de regra, assumindo um papel assistencial 

e, quando muito, servindo para encaminhar reivindicações pontuais por vias legais; 

5) A Igreja Católica, ante as perseguições que os setores mais progressistas relacionados 

à Teologia da Libertação sofreram, afastou-se gradativamente, enquanto instituição religiosa, 

dos trabalhos de base que caracterizaram sua atuação até o fim dos anos 1980.  

 

O exposto neste subcapítulo fornece elementos fundamentais para compreendermos o 

modo como se deu a gênese das lutas sociais urbanas em João Pessoa. Conforme poderemos 

constatar nos capítulos vindouros, os processos de resistência analisados revelam várias 

contradições inerentes às práticas espaciais insurgentes e, por isso, evidenciam os percalços 

históricos dos movimentos sociais na cidade. 

Alguns desses desafios também emergem nas lutas contemporâneas como permanências 

ainda não superadas desse passado recente, mesmo que, por vezes, se apresentem de forma mais 

sofisticada e sutil, a exemplo dos esquemas de cooptação e das várias divergências e picuinhas 

políticas que fragmentam as lutas populares.  

Por outro lado, no campo das transformações, evidencia-se o afastamento da Igreja 

Católica enquanto apoiadora das lutas populares e a emergência de uma gama de novos 

apoiadores, de universitários a artistas, envolvidos nos processos de luta. Ocorre, também, um 

processo de diversificação das pautas reivindicadas pelos ativismos, com o surgimento de 

grupos42 ligados ao movimento de mulheres, hip-hop, grafite, coletivos políticos, centrais 

populares etc.  

No que tange ao papel das associações de moradores, a partir dos anos 1990, conforme 

ficará evidente no próximo subcapítulo, essas entidades assumiram um papel secundário nas 

lutas sociais de João Pessoa, pelo menos, no que diz respeito às ações diretas.  

É justamente sobre esse “novo” momento das lutas sociais urbanas da cidade que vamos 

nos debruçar no próximo subcapítulo. 

 

2.3 AS LUTAS SÓCIO-ESPACIAIS URBANAS EM JOÃO PESSOA DE 1990 a 2005: a  

      emergência dos movimentos de moradia 

 

                                                           
42 Existem alguns trabalhos acadêmicos sumamente interessantes que trataram desses “novíssimos ativismos” em 

João Pessoa.  Vejamos alguns exemplos: Santos (2012) estudou a ‘pixação’ e o grafite na capital paraibana; 

Bastos (2008) logrou compreender a organização e as atividades político-culturais de coletivos anarco-punks; 

Silva (2010) pesquisou o envolvimento de jovens com movimentos relacionados às rádios comunitárias situadas 

nas periferias da cidade.   
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Trazendo a discussão para nosso universo teórico-conceitual, podemos afirmar que a 

passagem dos anos 1980 para o decênio de 1990 demarca a intensificação do processo de 

hiperprecarização em João Pessoa, ocasionado, sobretudo, pelos efeitos do processo de 

reestruturação produtiva que, desde o final dos anos 1970, já se faziam notar no campo 

paraibano.  

Na Paraíba, o avanço das transformações no campo, na esteira do processo de 

reestruturação produtiva, impactou profundamente a agricultura, com repercussões destacadas 

no setor sucroalcooleiro (MOREIRA et al., 2003). Como consequências diretas da ofensiva do 

capital no campo paraibano, destacamos: a) a intensificação da concentração da propriedade da 

terra; b) as mudanças no uso do solo, a partir da expansão de culturas de exportação, a exemplo 

da cana-de-açúcar; c) a introdução e/ou ampliação do uso de novos processos e técnicas; d) as 

mudanças nas relações de trabalho no sentido da ampliação do assalariamento da mão de obra; 

e) a intensificação dos processos migratórios campo-cidade (MOREIRA et al., 2003). 

No que tange especificamente ao setor canavieiro, o desenvolvimento do Programa 

Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) foi o principal impulsionador do processo de 

reestruturação produtiva na região da Zona da Mata Paraibana, com ampliação significativa da 

área plantada e da produtividade entre os anos 1970 e 1985. Além disso, os elevados volumes 

creditícios financiaram uma modernização do parque industrial sucroalcooleiro (MOREIRA et 

al., 2003)43.  

Nesse contexto, a cidade de João Pessoa, historicamente receptora de fluxos migratórios 

oriundos do interior paraibano, assistiu a um forte incremento demográfico, com profundas 

repercussões no seu tecido urbano. Os conflitos decorrentes da expansão urbana, alimentada 

pela intensificação da migração campo-cidade, influenciaram e potencializam as formas por 

meio das quais o hiperprecariado assumiu a condição de sujeito político e passou a agir com 

maior expressividade na cidade, explicitando demandas, elaborando pautas reivindicatórias e 

desenvolvendo processos organizativos. 

Coadunado ao processo descrito acima, assistimos, no Brasil e em outros países da 

América Latina, o avanço das políticas neoliberais, também como decorrência do processo de 

                                                           
43 Refletindo sobre esse processo, Moreira (2003, p. 49) afirmou que “a esta modernização da atividade não 

correspondeu nem uma redução no padrão de exploração dos trabalhadores rurais, nem uma atenuação do padrão 

de concentração da propriedade fundiária. Ao contrário, ao lado de um processo nunca visto de expulsão dos 

trabalhadores moradores do campo, observa-se a intensificação da sua exploração através do aumento das 

jornadas de trabalho, do aumento do ritmo de trabalho, da ampliação do sistema de pagamento do trabalho por 

tarefa executada, da terceirização do trabalho que implica na ampliação do trabalho clandestino (trabalhadores 

contratados por empreiteiros sem nenhum direito trabalhista), da exploração do trabalho infantil e da criação do 

sistema de trabalho sob vigilância através da implantação no interior das fazendas de galpões ou alojamentos de 

trabalhadores”. 
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reestruturação produtiva do capital, alterando profundamente as relações capital/trabalho e 

erigindo, como efeito dialético, uma gama de novos conflitos sócio-espaciais, sobretudo nos 

espaços urbanos. 

Como repercussão geral da adoção do pacote neoliberal sobre os trabalhadores urbanos 

brasileiros, destacamos a emergência de um amplo e irrestrito processo de hiperprecarização do 

trabalho, materializado pelas reformas previdenciárias, pela supressão de direitos trabalhistas, 

e pela redução de investimentos em setores sociais básicos como educação, saúde e habitação. 

Ao mesmo tempo, nas cidades, a verve privatista que direciona os desígnios neoliberais 

aprofundou ainda mais o caráter seletivo do processo de apropriação do solo, maximizando as 

tendências de favelização e segregação da população de baixa renda. 

Do ponto de vista das resistências engendradas pelos grupos sociais mais prejudicados 

por essa nova fase da acumulação capitalista, uma característica marcante do período é a 

crescente diversificação das pautas, formas de organização, táticas de luta, campos políticos de 

atuação e identidade coletiva dos movimentos sociais.  

No que tange aos movimentos sociais e às feições que eles assumem a partir dos anos 

1990, Gohn (2015, p. 21) afirma que: 

 

À medida que as políticas neoliberais avançaram foram surgindo outros 

movimentos sociais, como contra as reformas estatais, a Ação da Cidadania 

contra a Fome, movimentos de desempregados, ações de aposentados ou 

pensionistas do sistema previdenciário. As lutas de algumas categorias 

profissionais emergiram no contexto do crescimento da economia informal. 

Como exemplo, no setor de transportes, aparecerem os chamados transportes 

alternativos (“perueiros”); no sistema de transportes de cargas pesadas nas 

estradas, os “caminhoneiros”. Algumas dessas ações coletivas sugiram como 

resposta à crise socioeconômica, atuando mais como grupos de pressão do que 

como movimentos sociais estruturados. Os atos e manifestações pela paz, 

contra a violência urbana, também são exemplos dessa categoria.  

[...] Grupos de mulheres foram organizados nos anos 1990 em função de sua 

atuação na política, cirando redes de conscientização de seus direitos e frentes 

de lutas contra discriminações. O movimento dos homossexuais também 

ganhou impulso e as ruas, organizando passeatas e protestos.  

[...] O mesmo ocorreu com o movimento afro-brasileiro que deixou de ser 

quase que predominantemente movimento de manifestações culturais para ser 

também movimento de construção de identidade e luta contra discriminação 

racial. Os jovens também geraram inúmeros movimentos culturais, 

especialmente na área da música, enfocamos temas de protestos.  

[...] Deve-se ainda destacar três outros movimentos importantes no Brasil nos 

anos 1990: dos indígenas, dos funcionários públicos – especialmente das áreas 

de educação e saúde – e dos ecologistas.       
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 Na cidade de João Pessoa, as repercussões sócio-espaciais desse novo momento 

político-econômico também se fizeram notar. Houve uma maior dinamização da economia do 

município, ocasionada, principalmente, pelos seguintes fatores: 

- crescimento, ainda que inexpressivo quando comparado ao que se sucedeu em outras 

capitais nordestinas, da atividade industrial decorrente, sobretudo, da política de incentivos 

concedidos pelo Estado; 

- diversificação das atividades terciárias; 

- crescimento da construção civil, fomentado, entre outros fatores, pela intensificação 

do processo de verticalização dos bairros da orla (NÓBREGA, 2011);  

- implementação de novos projetos turísticos, uma vez que, conforme apontou Leandro 

(2006), o Estado e os agentes privados investiram na construção de uma “imagem turística” da 

cidade fundamentada nos espaços litorâneos; 

- desenvolvimento de novas centralidades consolidadas por meio da instalação de 

empreendimentos comerciais nas cercanias dos bairros litorâneos, a exemplo do maior 

shopping center da cidade que, inaugurado em 1989, reforçou e redefiniu a centralidade e o 

padrão de ocupação do bairro de Manaíra, determinando um processo de hipervalorização do 

solo urbano nessa área; 

- instalação, no prolongamento da ligação entre João Pessoa e o vizinho município de 

Cabedelo, ao longo da BR-230, de empreendimentos privados ligados ao comércio 

(hipermercados, lojas de automóveis etc.), viabilizada por intervenções estatais (como a 

duplicação do referido trecho rodoviário); 

- aumento significativo da diversidade de empreendimentos imobiliários, a exemplo da 

construção dos primeiros condomínios horizontais fechados de médio e alto padrão, sendo a 

maioria localizada nos litorais norte e sul do município (BARBOSA, 2005). 

 

Essas transformações delinearam algumas das tendências mais marcantes do contexto 

de expansão urbana de João Pessoa em tempos recentes. Intensificadas nos anos 1990, essas 

lógicas têm se contribuído decisivamente para as novas configurações da malha urbana 

pessosense e imposto novos desafios para as lutas sociais na cidade. 

Do ponto de vista social, assistiu-se ao agravamento dos problemas relativos à 

precariedade habitacional, à proliferação de favelas (eram cerca de 30 no início dos anos 1980 

e, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Polis44, esse número superou 100 

                                                           
44 Trata-se do Relatório da Missão da Relatoria Nacional pelo Direito Humano à Moradia e à Terra Urbana em 

João Pessoa/PB, publicado em maio de 2004 (SAULE JÚNIOR; CARDOSO; GIOVANNETTI, 2005). 
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assentamentos precários no início dos anos 2000), à ampliação dos índices de violência urbana 

etc. O agravamento dessas problemáticas, sobretudo daquelas relacionadas ao direito à moradia, 

impulsionou a eclosão de diversas ações populares que objetivavam pressionar o poder público 

municipal para que demandas básicas fossem atendidas. 

Nesse contexto, a gestão municipal de João Pessoa, encabeçada pelo prefeito Cícero 

Lucena Filho (1997-2005), foi duramente combatida pelos movimentos de luta por moradia. 

Isso pode ser explicado, entre outras razões, pela magnitude que os problemas relativos à 

precariedade habitacional alcançaram na cidade nesse período. 

De acordo com Saule Júnior, Cardoso e Giovannetti (2005, p. 15), em levantamentos 

realizados no ano de 1996, identificou-se que existiam mais de 80 áreas de risco na cidade, 

incluindo: 

- 2 mil domicílios localizados em barreiras sujeitas a deslizamento; 

- 7 mil domicílios situados nas margens de rios ou lagoas, sujeitos a inundações 

periódicas;  

- 1,5 mil moradias instaladas sob rede elétrica de alta tensão, com risco de acidentes 

graves; 

- 1,7 mil moradias situadas em “lixões”, sob condições sanitárias insalubres.    

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por sua vez, revelou, por meio do Censo 

de 2000, que, dos 600 mil habitantes existentes em João Pessoa na época da coleta dos dados, 

cerca de 34% residia em favelas. Dentre os 170 mil domicílios existentes na cidade, apenas 65 

mil eram atendidos pela rede de esgotamento sanitário (IBGE, 2000). 

Ante a essa realidade, as respostas do poder público municipal foram, como sempre, 

incipientes, conforme demonstram Saule Júnior, Cardoso e Giovannetti (2005, p. 14) ao 

analisarem o volume de recursos destinados aos programas sociais executados pela Prefeitura 

entre 1997 e 2002: 

 

Se, por um lado, as condições de sobrevivência na cidade se agravaram para 

a população de baixa renda, por outro, o orçamento geral da Prefeitura 

Municipal destinado à Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social 

(SETRAPS), responsável pelas políticas sociais do município, incluindo os 

programas de habitação, de 1997 a 2001, teve seus recursos diminuídos [...] a 

evolução desse recurso foi a seguinte: em 1997, o aporte foi de 3,57%; em 

1998, de 3,20%; em 1999, caiu para 1, 98%; em 2000, caiu para 1,62%; em 

2001, subiu para 2,11%; e, em 2002, teve o seu pior índice: 1,18%.  
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Cumpra-se o dever de pontuar que a suprarreferida gestão municipal - cujo prefeito, 

além de atuar como empresário no ramo da construção civil, pertencia aos quadros políticos do 

Partido do Movimento Democrático do Brasil (PMDB) – agia em conformidade com o projeto 

de cidade que se buscava impor na escala nacional. Aprofundava-se, portanto, em meio ao 

contexto nacional de avanço dos ditames neoliberais, o caráter corporativo da urbanização local. 

O principal programa habitacional executado pelo poder público municipal, intitulado 

de ‘É Pra Morar’, foi alvo de inúmeras denúncias, cujos conteúdos variavam da péssima 

qualidade habitacional à ocorrência de fraudes em licitações45. De acordo com Saule Júnior, 

Cardoso e Giovannetti (2005, p. 10): 

 

A Relatoria Nacional da Moradia, em atenção à denúncia encaminhada pelo 

Fórum Estadual da Reforma Urbana da Paraíba (FERURB/PB) sobre a 

violação do Direito à Moradia pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e 

Secretaria de Trabalho e Promoção Social (SETRAPS), realizou, nos dias 3, 

4 e 5 de maio de 2004, a missão ao município de João Pessoa.  

[...] A Relatoria Nacional visitou os condomínios Liberdade, Independência I 

e II, Cidadania I e II e Amizade do bairro Valentina Figueiredo, construídos 

através do Programa Municipal “É Pra Morar”. Esses condomínios, por 

estarem em completo desacordo com aquilo que se defende como Moradia 

Adequada, acarretam até risco de vida aos moradores – por isso deram origem 

à denúncia citada.  

[...] A gestão dos recursos do programa “É Pra Morar” é objeto de denúncia 

do FERURB, que instaurou procedimento administrativo na Curadoria do 

Cidadão de João Pessoa, para apurar as condições e os instrumentos pelos 

quais foram contratadas empresas construtoras e empreiteiras.  

[...] O FERURB e a Relatoria Nacional, por meio de pesquisas e contatos com 

a prefeitura, tentaram também por diversas vezes ter acesso ao conteúdo do 

programa e conhecer os recursos a ele vinculados, mas todas as tentativas 

foram infrutíferas.     
  

Ainda em conformidade com os mesmos autores, na Missão de Relatoria Nacional pelo 

Direito à Moradia e Acesso à Terra Urbana, realizada em João Pessoa no mês de maio do ano 

de 2004, constatou-se que a maioria dos conjuntos habitacionais construídos (a partir de 1997) 

no âmbito do referido programa apresentavam as seguintes condições46: 

 

Situação subumana de habitabilidade: as condições físicas das moradias são 

inadequadas e o padrão de habitação popular produzido desrespeita as normas 

técnicas dispostas no Código de Obras do município. Verificamos que a 

construção é feita de tijolos aparentes e não há qualquer tipo de revestimento 

                                                           
45 Em 2005, o então prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena Filho, foi preso pela Polícia Federal em função dessa 

e de outras irregularidades na administração municipal. 
46 No dia 3 de maio de 2004, foram visitados pela comitiva da referida Missão os seguintes condomínios: 

Liberdade, Independência I e II, Cidadania I e II e Amizade, situados no bairro Valentina Figueiredo 

(SAULE JÚNIOR; CARDOSO; GIOVANNETTI, 2005).  
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ou impermeabilização das paredes da edificação, que apresentam rachaduras 

e infiltrações. O sistema de tubulação é inadequado, principalmente nos 

banheiros, ocasionando vazamentos de água servida e dejetos entre os 

apartamentos. 

[...] Segurança da posse: as famílias não possuem títulos registrados em 

cartório que assegurem a sua permanência no local. 

[...] Carência de serviços e infraestrutura urbana: ruas sem pavimentação, 

calçadas, serviço de esgoto e coleta de lixo esporádica; falta de nome oficial 

nas ruas, o que dificulta o acesso do serviço de correio; falta de serviços 

públicos essenciais como segurança pública, postos de saúde, transporte 

adequado e creches; 

[...] Custo inacessível da moradia: as taxas das concessionárias de água e 

energia são cobradas em valor desproporcional ao perfil e renda da população. 

Os moradores dos condomínios, apesar de se enquadrarem abaixo da linha de 

pobreza ou na faixa de renda que varia de zero a três salários mínimos, não 

têm garantido o direito às tarifas sociais de energia e água. 

[...] Localização: o conjunto situa-se na periferia da cidade, a uma hora e meia 

do Centro, afastado das oportunidades de trabalho, de lazer e dos 

equipamentos urbanos. 

[...] Situação de risco à saúde pública e à vida, em decorrência da falta de 

saneamento básico, à proximidade das fossas dos prédios dos condomínios, 

ao transbordamento das fossas, devido a sua insuficiência e falta de limpeza, 

aliada ao acúmulo de lixo decorrente da coleta de lixo esporádica, feita com 

intervalo de 15 a 20 dias, e a falta de coletores; todos esses fatores contribuem 

para a proliferação de moscas, ratos, baratas e doenças. 

[...] Situação de risco à segurança e à vida: instalações de energia elétrica são 

aparentes e feitas de plástico, colocando em perigo a integridade física das 

pessoas, pelo risco de incêndios; há risco de desabamento dos conjuntos do 

Valentina Figueiredo, que apresentam rachadura e paredes frágeis (já houve 

desabamentos). Falta de solidez das paredes, algumas sustentadas apenas pela 

argamassa dos tijolos; as vigas estruturais existentes não possuem a solidez 

necessária para dar segurança dos moradores. As paredes da edificação, pela 

falta de reboco e impermeabilizante, apresentam rachaduras e infiltrações 

(SAULE JÚNIOR; CARDOSO; GIOVANNETTI, 2005, p. 17-19). 

  

Dessa forma, aspectos estruturais e conjunturais, a exemplo do que ocorrera em outras 

cidades brasileiras, fundiram-se de modo a ampliar os conflitos inerentes aos projetos de 

apropriação do espaço engendrados pelo capital. De um lado, as ações governamentais eram 

insuficientes frente às crescentes demandas urbanas e, de outro, as pressões sociais por 

condições mínimas de sobrevivência nas cidades faziam emergir inúmeros conflitos. Como 

consequência, diversos sujeitos políticos passaram a disputar o território citadino.  

No que tange aos movimentos populares pessoenses, aqueles diretamente relacionados 

à questão da moradia assumiram um protagonismo digno de nota em função da expressividade 

que alcançaram, materializando seus projetos contra-hegemônicos por meio de ocupações, 

protestos, resistências a processos de remoção, reivindicações e pressões institucionais. 

Nesse contexto, percebe-se uma mudança no perfil dos sujeitos políticos protagonistas 

das ações populares mais contestatórias em João Pessoa: as associações de moradores, 
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principais organizações em torno das quais se construíram as lutas populares nas duas décadas 

anteriores, passaram a ocupar um lugar secundário (mas ainda importante) enquanto agentes de 

organização e mobilização da população. Em seu lugar, emergiram diversas organizações 

autodenominadas de movimentos sociais, a exemplo do Movimento Nacional de Luta Pela 

Moradia (MNLM), Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), Central de 

Movimentos Populares (CMP), União Nacional de Moradia Popular (UNMP), Movimento pelo 

Direito à Moradia (MDM), entre outros. 

Do início da década de 1990 até meados dos anos 2000, o MNLM foi o movimento 

social urbano mais atuante em João Pessoa, não apenas pelo grande número de pessoas que 

conseguiu aglutinar, mas também pela amplitude e repercussão das ações por ele organizadas. 

Além disso, a trajetória desse movimento na referida cidade é ilustrativa dos percalços 

históricos vivenciados por essas organizações em seus embates contra Estado e agentes 

privados, razões pelas quais recuperaremos algumas experiências conduzidas pelo 

supramencionado movimento na capital da Paraíba. 

O MNLM surgiu, juntamente com outras organizações de perfil político semelhante47, 

em um contexto no qual diversos movimentos sociais urbanos brasileiros buscavam a 

unificação das lutas populares na escala nacional como tática para fazer frente às investidas 

neoliberais e aos projetos de cidade delineados pelo capital no início dos anos 1990. Essas 

aspirações foram potencializadas, ao menos no plano jurídico, pelo advento da Constituição de 

1988, sobretudo em função do disposto nos artigos 182 e 183, que tratam da Reforma Urbana. 

Um dos marcos dessa tentativa de organização das forças populares foi o I Encontro 

Nacional dos Movimentos de Moradia, realizado em julho de 1990, na cidade de Goiânia, 

estado de Goiás. Promovido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o evento contou 

com a participação de representantes de 13 estados e sua principal deliberação foi a criação do 

MNLM. A partir de então, o movimento construiu uma série de pautas relacionadas à Reforma 

Urbana, reivindicando mudanças estruturais no modelo de cidade brasileiro e articulando lutas 

mais imediatas, como o acesso a direitos básicos, a um programa mais ambicioso de superação 

das assimetrias sócio-espaciais engendradas pelo capital. 

Importante mencionar que, conforme vimos no subcapítulo anterior, em João Pessoa, os 

primeiros trabalhos pastorais nas comunidades periféricas remontam aos anos 1960. Nas duas 

décadas subsequentes, a união da Igreja Católica com as associações de moradores foi 

fundamental para a articulação de processos de resistência marcantes na história da cidade. No 

                                                           
47 São exemplos dessas organizações a União Nacional por Moradia Popular (UNMP), fundada em 1989, e a 

Central de Movimentos Populares, criada em 1993. 
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princípio dos anos 1990, embora já se notasse certa diversificação dos sujeitos sociais 

diretamente envolvidos nas lutas urbanas da capital paraibana, ainda se percebia grande 

influência da atividade pastoral enquanto catalisadora das demandas populares, motivo pelo 

qual a articulação política dos grupos sociais mais precarizados ainda ocorria diretamente 

relacionada à atuação de base da Igreja Católica.      

Em 1993, as ações basistas católicas foram impulsionadas pela definição do tema da 

Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Moradia. Inspiradas pelo lema “Onde moras?”, as 

atividades pastorais foram direcionadas especialmente para a questão da moradia, auxiliando 

comunidades pobres em suas lutas diárias por condições dignas de habitação e acesso aos 

serviços básicos. A visibilidade gerada pela campanha ocasionou um impulso participativo de 

determinados setores da sociedade civil, fato que provocou a articulação e organização de vários 

movimentos populares na cidade. 

Nesse contexto, a ideia de criação de um braço do MNLM na Paraíba começou a ser 

gestada entre os anos de 1993 e 1994, época em que grandes contingentes de sem-teto e 

moradores de assentamentos precários buscavam auxílio junto à Cáritas Arquidiocesana da 

Paraíba48 (VALE, 2007).  

Em consequência, dentro da estrutura pastoral, formou-se um grupo de pessoas cuja 

atuação política se vinculou fortemente às lutas dos favelados e famílias de sem-teto. Os 

trabalhos de base realizados aglutinaram, de início, cerca de dez favelas de João Pessoa. As 

atividades desempenhadas possuíam não apenas um caráter assistencial, mas também 

mobilizador e organizativo, com vistas ao estabelecimento de pressões sobre o aparelho estatal.  

Com o amadurecimento político decorrente da práxis militante, evidenciou-se a 

necessidade de estender as ações do grupo para além do público católico. Após a realização de 

discussões internas, decidiu-se por fundar uma organização independente da referida instituição 

religiosa. Um entrevistado explicou assim esse contexto: 

 

Depois de alguns anos fazendo o trabalho na pastoral surgiu um pequeno 

impasse: nós não podíamos, diante da grande quantidade de comunidades 

onde estávamos atuando, restringir nossa luta ao público católico. Eu acho que 

a gente atuava em umas 10 comunidades. E tinha gente de todo tipo de 

religião. Essa não era uma determinação expressa da Igreja. Mas, nós 

sentíamos que atrapalhava. Daí em diante fomos discutindo a necessidade de 

                                                           
48 Fundada em 1956, a Cáritas Aquidiocesana é um organismo existente dentro da Igreja Católica, ligado à 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Sua atuação é caraterizada pela parceria com os 

movimentos sociais, auxiliando-os nos processos de luta contra o conjunto de assimetrias características da 

sociedade capitalista. Na cidade de João Pessoa, conforme observou Vale (2007), a Cáritas desempenhou 

importante papel no apoio às lutas por moradia, sobretudo nas lutas encampadas pelo MNLM-PB entre meados 

dos anos 1990 e 2000. 
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construir uma organização que não se limitasse à religião. Se o cara é católico, 

evangélico ou macumbeiro, isso não podia fazer diferença quando a luta é por 

moradia. Fundamos o Movimento de Luta Por Moradia Na Paraíba. A sigla 

era MLM-PB. Não tinha o N. Não éramos filiados ainda.  Aí a gente começou 

a se articular com várias organizações e conhecemos o MNLM. Fizemos 

algumas assembleias e decidimos sair de dentro da Igreja. Na verdade, saímos, 

mas não saímos. É que nós éramos independentes politicamente, mas ainda 

usávamos algumas estruturas para reuniões etc. E tínhamos todo apoio! Não 

teve nenhum tipo de problemas pela nossa declaração de independência. As 

articulações cresceram quando a gente se envolveu nas discussões do Plano 

Diretor, acho que em 1994. Em 1995, nós nos filiamos ao MNLM nacional e 

fundamos o movimento aqui (Ex-coordenador do MNLM na Paraíba, 

entrevista realizada em 04/07/2011)49.    
 

Conforme aponta Souza Junior (2008), ocorreu, ainda em 1994, uma série de encontros 

formativos que objetivavam discutir o perfil político do movimento. Os primeiros embates se 

deram por ocasião das discussões relativas ao Plano Diretor municipal, latentes na época, uma 

vez que se discutia a sua revisão.   

Em 1995, o MLM-PB se filiou ao MNLM. A partir de então, começou a atuar de forma 

mais substancial, notadamente na capital desse estado. Segundo o supracitado autor, a 

consolidação política do movimento ocorreu entre 1997 e 1998, anos em que ocorreram 

encontros estaduais nos quais se definiram sua estrutura interna e formas de atuação (SOUZA 

JUNIOR, 2008). 

Sobre as divergências internas que marcaram o processo de filiação ao Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia, Souza Júnior (2008, p. 245) teve a seguinte impressão: 

 

As divergências foram expressas em outras situações, tais como a decisão pela 

associação do movimento, na ocasião ainda MLM, ao Movimento Nacional 

de Luta por Moradia. Alguns defenderam o vínculo justificando uma possível 

projeção da ação do movimento local uma vez que este passaria a fazer parte 

da agenda nacional de ação. Outros, porém, defenderam um posicionamento 

contrário, justificando o risco de dependência dos posicionamentos 

ideológicos e políticos, além da perda da identidade e independência do 

movimento local.  

  

Os primeiros espaços de atuação do MNLM em João Pessoa foram, majoritariamente, 

aquelas comunidades precárias constituídas por meio do programa ‘É Pra Morar’. O 

                                                           
49 Esta transcrição não foi obtida em entrevista realizada no período de confecção desta tese. O depoimento, na 

verdade, foi coletado durante o estudo que realizamos por ocasião do nosso mestrado, concluído em 2012 (LIMA, 

2012). Na pesquisa em questão, buscávamos compreender o processo de implantação das Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) em João Pessoa-PB. Em uma visita à Secretaria de Habitação do Município, conversamos 

com um dos fundadores do MNLM em João Pessoa, uma vez que ele, tendo abandonado a militância no referido 

movimento, passou a integrar, naquele período, o quadro de funcionários do município, ocupando o cargo 

comissionado de Secretário Adjunto da Habitação.  
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Movimento auxiliou os moradores em seus pleitos reivindicativos, bem como foi responsável 

por grande parte das denúncias relativas à má qualidade das habitações e irregularidade nas 

obras (SAULE JÚNIOR; CARDOSO; GIOVANNETTI, 2005).  

A abrangência espacial de atuação da supramencionada organização, entretanto, não 

ficou restrita à capital. De acordo com levantamentos feitos por Vale (2007) e Souza Junior 

(2008), entre meados e final dos anos 2000, o MNLM-PB se fez presente em mais dez 

municípios paraibanos (Patos, Pombal, Pitimbu, Guarabira, Cabedelo, Sapé, Alhandra, Salgado 

de São Felix, Bayeux e Santa Rita eram alguns deles). Cerca de 8 mil famílias estavam, à época, 

ligadas ao movimento, mobilizadas e organizadas por e a partir das ações políticas por ele 

promovidas.  

As táticas de enfrentamento e luta foram definidas mediante articulação entre os vários 

braços do movimento espalhados pelo país, sendo os encontros nacionais a instância máxima 

de deliberação. De acordo com Souza Junior (2008, p. 248-249), o plano de luta definido ao 

longo dos quatro primeiros encontros continha as seguintes diretrizes: 1) estabelecer o dia 3 de 

Junho como dia nacional de Luta pela Moradia; 2) incentivar a ocupação de terras; 3) ocupar 

conjuntos habitacionais em litígio; 4) esclarecer os objetivos das ocupações; 5) proibir a 

comercialização de imóveis conquistados por meio da luta; 6) garantir acesso à terra a pessoas 

portadoras de deficiência; 7) incentivar debates sobre gênero, etnia, segurança, educação, 

saneamento, saúde, ecumenismo e geração de renda nas ocupações; 8) reivindicar a 

regularização fundiária das ocupações; 9) coibir nas ocupações a instalação de bares, tráfico de 

drogas e seitas religiosas que promovam extorsão e desorganização dos ocupados e; 10) 

estimular o cooperativismo e o mutirão como forma de viabilização da moradia.   

Conforme evidenciado anteriormente, o período histórico no qual o MNLM-PB 

consolidou sua atuação política foi marcado pelo acirramento dos conflitos sócio-espaciais 

derivados, por sua vez, dos projetos de cidade impostos pelo Estado em parceria com os agentes 

privados. 

Baseados em Vale (2007) e Costa (2008), podemos afirmar que o MNLM-PB atuou, 

fundamentalmente, nos seguintes espaços: 

- Comunidades marcadas pela precariedade habitacional e ausência de serviços básicos, 

geralmente situadas em áreas periféricas e assoladas por fatores de risco; 

- Ocupações de prédios públicos; 

- Ocupação de terrenos públicos e privados, com construção de acampamentos. 
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Ainda nos apoiando nas autoras supracitadas, podemos constatar que, somando 

acampamentos, prédios públicos ocupados e comunidades assistidas pelo movimento, a atuação 

do MNLM-PB em João Pessoa chegou a abarcar, em 2007, mais de 30 localidades, espalhando-

se por mais de 20 bairros. Essa capilaridade organizativa singular fez com que o referido 

movimento se constituísse como a organização de luta popular mais atuante na cidade durante 

mais de dez anos.  

Na Tabela 01, verificamos os principais acampamentos resultantes das ações de luta 

promovidas pelo MNLM-PB em João Pessoa no início anos 2000, auge da atuação política do 

referido movimento. 

Tabela 01 – Localidades sob influência do MNLM-PB em João Pessoa 

Acampamento Período de 

existência 

Bairro Número de Famílias 

Residentes 

19 de Maio 2004 – 2007 Alto do Mateus 108 famílias 

Chico Mendes 2001 – 2007 Bairro das Indústrias 128 famílias 

Margarida Maria Alves 2002 – 2007 Bairro das Indústrias 74 famílias 

Pedro Teixeira 2001 – 2007 Bairro das Indústrias 32 famílias 

Jorge Luís 2001 – 2007 Valentina/Boa 

Esperança 

180 famílias 

Monte das Oliveiras 2000 – 2007 Cristo Redentor 200 famílias 

Padre Ibiapina 2002 – 2007 Bairro das Indústrias 90 famílias 

Vila Vitória 2003 – 2007 Bairro dos Novais 34 famílias 

Fonte: Organizado pelo autor com base em Dowling (2006), Vale (2007), Costa (2008), Souza Júnior 

(2008), notícias veiculadas pelo sítio eletrônico da PMJP e material jornalístico da época. 

 

Como se percebe na Tabela 01, todos os acampamentos listados deixaram de existir em 

2007. Para que entendamos as razões pelas quais isso se deu, bem como para que 

compreendamos o percurso e os resultados das lutas encampadas pelos MNLM-PB e de outros 

movimentos em João Pessoa, é imperativo resgatar algumas experiências de luta vivenciadas 

nesses espaços. Assim, detenhamo-nos, a partir das próximas linhas, ao que se sucedeu nesses 

acampamentos. Essas experiências foram estudadas por Vale (2007), Costa (2004) e Souza 

Junior (2008) em seus respectivos trabalhos acadêmicos.  

Dada a precariedade material das condições de habitabilidade nesses espaços, o número 

de famílias acampadas variou ao longo do tempo. Péssimas condições de higiene e salubridade, 

ligações elétricas improvisadas com risco constante de acidentes, calor excessivo e infiltração 

de água das chuvas nos barracos eram alguns dos problemas com os quais os acampados 

conviviam. Todavia, as rendas auferidas por esses trabalhadores nunca permitiram condições 

de vida substancialmente melhores, uma vez que estes sempre residiram em áreas precárias, em 

coabitação familiar ou comprometendo a maior parte de seus recursos com aluguel. Por isso, 
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restou-lhes luta e resistência como alternativa de sobrevivência (VALE, 2007; COSTA, 2008; 

SOUZA JUNIOR, 2008).  

A partir da articulação política viabilizada pelo MNLM-PB, esses e outros 

acampamentos sob influência dos movimentos sociais realizaram diversas ações conjuntas na 

cidade. Passeatas, ocupações de prédios públicos, marchas, notas na imprensa, ações judiciais 

e diversas outras formas de enfrentamento compunham o rol de táticas empreendidas pelos 

militantes. 

A forte repercussão dessas ações nos meios de comunicação concedeu ampla 

visibilidade ao movimento. No entanto, durante toda a gestão Cícero Lucena (1997-2005), 

quase nada foi feito para atender as reivindicações da população.  

 Exemplo dessa proposital inoperância pode ser constatado não apenas pelas 

características do seu principal programa habitacional (‘É Pra Morar’), descritas em momento 

anterior do presente subcapítulo, mas também a partir da análise do processo histórico de 

demarcação das Zonas Especiais de Interesse Social. Previstas no plano diretor desde 1993, 

nenhuma ZEIS foi implantada efetivamente na cidade até o ano de 2005, a despeito de toda a 

pressão exercida pelos movimentos sociais, notadamente o MNLM-PB, em torno da 

regularização fundiária de algumas comunidades (LIMA, 2012). 

Paradoxalmente, investia-se maciçamente nos bairros litorâneos, beneficiando frações 

do capital imobiliário e turístico locais, na esteira dos projetos de inserção da cidade nos 

circuitos econômicos vinculados ao turismo50. Simultaneamente, avolumaram-se as denúncias 

de desvio de dinheiro público nas obras mais relevantes51. 

Embora algumas conquistas pontuais tenham ocorrido no período, a maior parte das 

ocupações organizadas pelo MNLM-PB permaneceu imersa em condições muito precárias até 

o fim da referida gestão. 

                                                           
50 Nesse sentido, é ilustrativo o investimento feito pela gestão em tela no desfile das escolas de samba do grupo 

especial do Rio de Janeiro, em 1999. Recursos públicos foram destinados ao financiamento de parte do desfile 

da Vila Isabel, cujo enredo versaria sobre a cidade de João Pessoa, sob o pretexto de “divulgação da cidade” para 

“atrair investimentos”.  
51 Além das denúncias que envolveram o programa ‘É Pra Morar’, merecem destaque a obra de requalificação do 

passeio público situado na orla marítima e a construção do viaduto Cristo Redentor. No primeiro caso, as 

denúncias giravam em torno do favorecimento de empresas ligadas ao prefeito nas licitações para compra do 

piso cerâmico com o qual a calçada das orlas de Cabo Branco e Tambaú foram requalificadas. No segundo, as 

suspeitas da má qualidade dos materiais utilizados se confirmaram alguns meses antes da data prevista para a 

inauguração, época na qual as chuvas destruíram parte da obra, motivo pelo qual a população local batizou o 

empreendimento viário de “Viaduto Sonrisal”, em alusão ao fármaco que se desmancha no contato com a água. 

Tais denúncias foram alvo da ação penal de número 000191-92.2009.4.05.82.00, que tramita na Justiça Federal 

da Paraíba, como resultado da Operação Confraria, deflagrada pela Polícia Federal em 2005.  
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No final dos anos 1990, com a crise de desvalorização do Real, aumento dos índices de 

desemprego e agravamento de problemas sociais, os movimentos sociais de todo o país 

intensificaram suas ações, tanto no campo quanto na cidade. O MNLM-PB, seguindo a 

orientação de sua coordenação nacional, radicalizou muitas de suas ações, promovendo 

diversos atos, manifestações e ocupações. Além disso, disputou espaços nos órgãos 

representativos e participou ativamente dos fóruns locais sobre Reforma Urbana.  

Em contrapartida, as ações repressivas se tornaram cada vez mais constantes, com 

presença ostensiva do aparelho policial nas ações de maior impacto, como bloqueio de avenidas 

e ocupações de prédios públicos. Como tática para inibir as ocupações, as remoções eram 

frequentes e, sempre que possível, agilizadas pelo poder público, conforme podemos constatar 

na notícia veiculada pelo Jornal O NORTE, no dia 10/06/1999: 

 

Mais uma ocupação irregular é removida em João Pessoa 

Munidos de tratores e caminhões, técnicos da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, contando com o apoio de 30 policiais militares, removeram cerca de 

60 barracos situados por trás do Parque de Exposição Henrique Vieira de 

Melo, situado no bairro do Cristo Redentor, na capital.  

[...] Segundo alguns dos despejados, a invasão surgiu há aproximadamente um 

mês, quando cerca de 40 famílias de desabrigados se instalaram no local.  

A Prefeitura alegou que a área oferece riscos aos indivíduos, uma vez que está 

situada sob a rede de alta tensão. Na ocasião, foi informado aos sem-teto que 

seria providenciado um abrigo provisório e o cadastramento das famílias para 

sua inserção no cadastro do programa habitacional ‘É Pra Morar’.  

De acordo com representantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

(MNLM-PB), presentes no local para auxiliar os moradores despejados, as 

ações do poder público nas três esferas estão muito aquém do necessário para 

diminuir o enorme déficit habitacional do país, motivo pelo qual só restaria 

uma alternativa aos sem-teto: “ocupar, ocupar e ocupar”, disse um dos 

coordenadores do movimento.  

“A gente tá aqui porque não temos para onde ir. A gente vai ocupar de novo, 

em outro lugar. Não temos o que fazer! Essas casas da Prefeitura é na base de 

conta gota, a gente morre e não sai essas casas”, disse o senhor Alberto 

Jesuino, um dos atingidos pela Prefeitura Municipal. 

Representantes da Secretaria de Planejamento afirmaram que o poder público 

municipal está empenhado em resolver os problemas habitacionais da cidade, 

mas alertou que a prática de invadir terrenos públicos ou privados é crime 

previsto em lei (JORNAL O NORTE, 1999).   

 

O binômio inércia/repressão foi duramente combatido pelos movimentos sociais com 

mobilizações expressivas. As ações de insurgência organizadas pelo MNLM causaram grande 

impacto na sociedade e imprensa locais, conforme evidenciado nas notícias jornalísticas 

transcritas a seguir: 

 

Moradores de favelas invadem prefeitura 
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Cerca de 200 moradores de diversas favelas de João Pessoa, pertencentes ao 

Movimento de Moradia, invadiram ontem à tarde o centro administrativo 

municipal, no bairro de Água Fria, para exigir do prefeito Cícero Lucena uma 

política de habitação popular, trabalhos de infraestrutura nas comunidades 

carentes e a aprovação do Plano Diretor da cidade. 

Os moradores de favelas existentes no Valentina Figueiredo, Cristo Redentor, 

Alto do Mateus, Ilha do Bispo e Bairros dos Novais entre outros bairros, 

invadiram o Centro Administrativo Municipal por volta das 16h00, e se 

instalaram na recepção do órgão gritando por moradias.  

Um dos coordenadores do Movimento de Moradia, Geovani Freire dos Santos 

informou que todas as famílias que invadiram o local estavam dispostas a só 

sair de lá quando fossem recebidos pelo prefeito Cícero Lucena (JORNAL 

CORREIO DA PARAÍBA, 2002).  

 

 

Sem-Teto invadem agência da Caixa em JP 

Só depois de invadirem a agência da Caixa Econômica Federal, os 

manifestantes do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia foram recebidos 

ontem pela gerência. A manifestação começou às 10 horas, quando cerca de 

60 pessoas impediram o trânsito em duas das três faixas da Avenida Epitácio 

Pessoa, sentido praia-centro, fazendo o congestionamento chegar no início da 

Avenida Rui Carneiro. A principal reivindicação do grupo era o apoio do 

banco à aprovação imediata do projeto de lei que cria o Fundo Nacional de 

Moradia (FNM). 

O manifesto fez parte de um movimento nacional que está acontecendo nas 

capitais e vai culminar a marcha à Brasília, onde os sem-teto devem chegar no 

dia 3 de junho. Na Paraíba, cerca de 130 mil famílias não têm casa para morar 

ou vivem em péssimas condições, sendo 50 mil só na Grande João Pessoa. 

Uma parte delas está alojada em seis acampamentos e pelo menos 10 prédios 

públicos e privados só na capital.  

[...] Por volta das 11 horas todos os que estavam do lado de fora da agência 

foram convocados a entrar e tentar invadir até serem recebidos, nem que fosse 

à força. Só as 11:20 a entrada foi liberada e o gerente João Alves recebeu a 

pauta de reivindicações dos manifestantes (JORNAL DA PARAÍBA, 2004).    

 

Como se percebe a partir das narrativas jornalísticas transcritas, o MNLM-PB se 

caracterizou por uma práxis contestatória que não se restringiu à bandeira da luta pela moradia, 

mas formulou, nos espaços de luta, um programa político comprometido com o direito à cidade 

de forma mais ampla.  

Além das ocupações e manifestações em prédios e logradouros públicos, uma das 

principais marcas da territorialização do referido movimento em João Pessoa foi, conforme 

evidenciaram a Tabela 01 e as transcrições acima, a organização de acampamentos de sem-teto 

em terrenos, preferencialmente, públicos. Essa tática, utilizada por diversos movimentos sociais 

do campo e da cidade, visa, simultaneamente, organizar a luta e pressionar o poder público no 

sentido de atender as reivindicações de seus componentes. A amplitude das ações do 

movimento mereceu destaque na imprensa local, conforme demonstra a reportagem transcrita 

a seguir: 
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Proliferação de invasões na capital preocupa autoridades 

Um dos maiores problemas das cidades brasileiras é a o grande número de 

pessoas que não dispõe de um lugar digno para morar. Em João Pessoa, as 

coisas não são diferentes e enquanto as políticas habitacionais vão se 

revelando insuficientes para atender a demanda, muitas famílias de baixa 

renda invadem terrenos públicos e privados, contrariando a legislação, e 

erguem moradias precárias, geralmente em lugares carentes de infraestrutura 

e serviços básicos. 

Esse é o caso da dona Maria, moradora do acampamento Chico Mendes, 

localizado no bairro das Indústrias, zona sul da capital. “Sem ter casa para 

morar, nem dinheiro para aluguel, nem emprego, nem nada, o que a gente pode 

fazer?” disse. 

Para obtermos essas respostas, entramos em contato com a Prefeitura 

Municipal de João Pessoa e fomos atendidos pela chefia de gabinete do 

prefeito Cícero Lucena: “a prefeitura de João Pessoa tem empreendido 

esforços no sentido de minimizar esse problema do déficit habitacional na 

cidade, sobretudo por meio do programa ‘É pra morar’. Mas, em função da 

enorme demanda, não temos como atender a todos, uma vez que a prefeitura 

tem limitações orçamentárias”. A PMJP não possui um controle do número de 

terrenos e prédios invadidos na cidade, mas um representante da Secretaria de 

Planejamento (SEPLAN) informou a reportagem que, seguramente, existem 

mais de 60 áreas invadidas na cidade, sejam terrenos, galpões, prédios e 

outros.  

Francisco Neto, coordenador do Movimento Nacional de Luta por Moradia 

(MNLM-PB), nos informou que existem, atualmente, mais de dez invasões 

coordenadas pelo movimento em toda a cidade. Ele explica que, mesmo 

considerada ilegal, essa é a única alternativa que resta à população de baixa 

renda. 

Neto informou ainda que, diante da lentidão do poder público para suprir as 

demandas habitacionais, mais invasões devem ocorrer, seguidas de 

manifestações como a da última terça-feira [23/10/2001], na qual mais de 

trezentas pessoas pararam o trânsito no parque Solon de Lucena, gerando 

transtornos para os que lá transitavam (JORNAL DA PARAÍBA, 2001).      

 

Conforme apontamos anteriormente, as lutas sociais organizadas na cidade de João 

Pessoa a partir da última década do século passado não foram monopolizadas pelo MNLM-PB, 

embora este tenha se destacado pela envergadura que adquiriu.  

Somaram-se a ele movimentos como o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas 

(MLB), União Nacional de Moradia Popular (UNMP), Movimento pelo Direito à Moradia 

(MDM) e Conselho Nacional de Apoio à Moradia (CONAM). 

Com maior ou menor intensidade, todas essas organizações atuaram/atuam, conjunta ou 

isoladamente, nos processos políticos relacionados às lutas sociais urbanas em João Pessoa. A 

exemplo do que ocorreu com o MNLM, esses movimentos eclodiram, na escala nacional, entre 

meados e final do decênio de 1980 e conseguiram maior representatividade local durante as 

décadas de 1990 e 2000. 
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A título de exemplo, registre-se o envolvimento do MDM/CONAM na organização, 

mobilização e resistência de uma das mais emblemáticas ocupações já realizadas na história de 

João Pessoa: a Ocupação do INSS. 

Em 2004, cerca de 140 famílias expulsas de um terreno público localizado no município 

de Bayeux (Região Metropolitana de João Pessoa) e despejadas do Acampamento Antônio 

Conselheiro (situado nas imediações da praia de Jacarapé, na porção sul do litoral de João 

Pessoa) ocuparam, com apoio do MDM e CONAM, o prédio no qual funcionou a sede do 

Instituto Nacional de Seguridade Social, situado no Ponto de Cem Réis, núcleo comercial do 

Centro de João Pessoa (DOWLING, 2006). Vitimados pelas péssimas condições da edificação, 

assolados pelas inúmeras ações de despejo e estigmatizados pela condição de “invasores”, os 

moradores do “Prédio do INSS” resistiram por mais de 3 anos. Nesse período, MDM e CONAM 

atuaram decisivamente, mobilizando os ocupados e intercedendo junto aos órgãos públicos, 

conforme noticiado por um sítio eletrônico ligado a movimentos sociais na rede mundial de 

computadores: 

 

CONAM e MDM buscam apoio da OAB para movimento pela moradia 

O Diretor da CONAM Upiraktan Santos e o Coordenador do Movimento pelo 

Direito à Moradia, Edson Alves, foram recebidos hoje pelo membro da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB/PB,  Dr. Noaldo Meireles. A reunião 

foi para pedir o apoio da OAB com relação à liminar que ordena o despejo das 

110 famílias que ocupam o Prédio do INSS, no Centro de João Pessoa, desde 

31 de janeiro de 2004. 

A liminar ordena que as famílias desocupem o local até o próximo dia 10 de 

junho. De acordo com Upiraktan Santos, a intenção da CONAM é negociar 

uma dilatação desse prazo até que seja entregue pela Prefeitura Municipal de 

João Pessoa o conjunto habitacional que abrigará essas famílias. “Nesse 

sentido é fundamental o apoio da OAB”. 

Ainda de acordo com Upiraktan, Dr. Noaldo Meireles intermediará uma 

reunião entre a Procuradoria Geral da República na PB, a Procuradoria Geral 

do INSS, a Secretaria de Habitação de João Pessoa e os representantes do 

Movimento de Moradia para discutirem alternativas ao despejo ordenado pela 

liminar. O objetivo das entidades é manter a ocupação pacificamente até 

março de 2007, prazo fixado pela Prefeitura da capital para a entrega das novas 

casas (PORTAL VERMELHO, 24/05/2006)52.   

  

As famílias permaneceram no prédio até o dia em que obtiveram a conquista de suas 

moradias definitivas, o que veio a ocorrer em 2007. O agravamento das questões relativas à 

moradia nos últimos anos fez com que a edificação em tela fosse ocupada outras vezes, 

                                                           
52 Disponível em:< http://www.vermelho.org.br/noticia/2930-88>. Acesso em: 13 abr. 2016.  
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conforme informou o ex-secretário adjunto da Secretaria Municipal de Habitação em uma 

reunião: 

 

Rapaz, não tem aquele prédio do INSS? Ali no Ponto de Cem Réis? Eu não 

sei quantas vezes já foi ocupado! Nesses anos que estou na Prefeitura, já 

tiramos famílias dali, pelo menos, umas 3 vezes. É tirando e chagando mais, 

tirando e chegando mais. Infelizmente, a Prefeitura não tem condições de 

suprir as demandas. É muita gente sem ter onde morar. Mas, estamos fazendo 

o possível! (Gestor Público SEMHAB. Fala proferida em reunião no dia 

18/03/2015)53.  

  

Além dos movimentos supramencionados, MLB e UNMP também atuaram em João 

Pessoa, embora sem a mesma expressividade política que alcançaram em outras cidades. O 

primeiro foi fundado em Belo Horizonte, no ano de 1999. Expandiu-se, nos anos seguintes, 

para 13 estados (Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul). As ações de 

maior representatividade ocorreram nas cidades de Jaboatão dos Guararapes-PE e Natal-RN54. 

Constituiu-se na capital paraibana no início dos anos 2000. Atuou/atua assessorando 

comunidades periféricas em seus embates reivindicativos, sobretudo aquelas localizadas no 

Bairro das Indústrias, quase sempre em parceria com outros movimentos. A abrangência 

espacial restrita, dificuldades internas de articulação política e problemas relativos ao 

financiamento das atividades foram fatores que restringiram a capacidade de mobilização do 

movimento, tornando suas ações fragmentadas e rarefeitas na cidade (SOUZA JUNIOR, 2008). 

Existente desde 1989 em estados da região Sul e Sudeste, a UNMP iniciou as atividades 

em João Pessoa no início dos anos 2000, participando, a partir de 2005, do processo de revisão 

do Plano Diretor Municipal. Além disso, a organização se envolveu em processos 

reivindicativos relacionados ao acesso à moradia e serviços públicos básicos, como este que 

está evidenciado na matéria jornalística veiculada pelo seu sítio eletrônico: 

 

PB - Luta contra as tarifas abusivas de energia 

Hoje, dia 25 de setembro, os movimentos sociais realizarão um protesto contra 

o aumento abusivo de R$15,77 na energia elétrica e pela extensão da tarifa 

social aos que consomem de 80 a 220 kilowatz (de acordo com a nova 

normativa da ANEEL que estipula e estende tal direito aos de baixa renda).  

[...] A manifestação sairá da Lagoa em direção à agência da ENERGI$A é será 

coordenada pela UNMP.  

                                                           
53 Depoimento obtido em uma reunião entre o movimento Terra Livre e o secretário adjunto da SEMHAB, na qual 

tratávamos de questões relativas aos destinos dos moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho e Capadócia. 
54 Sobre a atuação do MLB nessas cidades, ver Silva (2012). 
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[...] Serão entregues à população panfletos chamando para o boicote que 

acontecerá nesta sexta-feira, dia 26 de setembro, no horário das 18hs às 

18h16min. Este intervalo de 16 minutos é uma alusão ao aumento da energia. 

O movimento conta com a participação de todos os municípios da Paraíba, 

Arquidiocese, sindicatos e movimentos sociais. 

Este avanço do movimento se deu desde a primeira audiência pública, há mais 

ou menos um mês, na qual nós da UNMP-PB lutávamos pela tarifa social. E, 

já naquela época, alertávamos aos abusos do tarifaço da energia elétrica na 

Paraíba. Quando a luta continua a luta continua... (PORTAL DA UNIÃO 

NACIONAL POR MORADIA POPULAR, 25/09/2008)55. 

 

Após uma década e meia de intensos embates contra o Estado e setores da iniciativa 

privada, as primeiras conquistas desses movimentos começaram a se efetivar. Diversos 

conjuntos habitacionais foram construídos e entregues a partir do final dos anos 2000. 

Ainda que consideremos o acesso à moradia definitiva uma conquista, cumpre ressaltar 

que a esmagadora maioria das unidades habitacionais entregues a partir de então está situada 

nas bordas do tecido urbano de João Pessoa, fato que reproduz uma antiga prática de 

periferização das camadas sociais de mais baixa renda, encarecendo, em função dos dispêndios 

com mobilidade, os custos de reprodução da força de trabalho. Além disso, o padrão construtivo 

das unidades habitacionais, muitas das quais erguidas com recursos provenientes do Governo 

Federal, é extremamente baixo, conforme bem observou Leite (2011) em seu estudo sobre o 

maior empreendimento habitacional construído no período em questão, o Conjunto Gervásio 

Maia.     

Depois do ano de 2005, com ascensão ao poder Municipal de um grupo político 

originário dos movimentos sociais, as relações entre aparelhos de Estado e organizações sociais 

mudaram substancialmente. Essa nova conjuntura política produziu uma série de contradições 

cujas repercussões sobre as lutas sociais urbanas de João Pessoa se fazem notar até os dias 

atuais. 

Centrar esforços na explicitação e análise dessas contradições e dos desafios delas 

originados é imprescindível para a compreensão do atual momento dos movimentos sociais 

urbanos de João Pessoa. Portanto, no próximo subcapítulo, trataremos de analisar a conjuntura 

local inaugurada a partir de 2005. 

 

2.4 O ATUAL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO-ESPACIAL DA LUTA POR MORADIA 

EM JOÃO PESSOA-PB 

 

                                                           
55 Disponível em: <http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid 

=76&limitstart=100>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
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A compreensão dos processos que definem a conjuntura atual das lutas sociais urbanas 

em João Pessoa, especialmente aquelas diretamente relacionadas ao direito à moradia, passa, 

em nosso ponto de vista, pela tentativa de se estabelecer os nexos entre as lógicas 

contemporâneas que mais se destacam enquanto condicionantes da produção do espaço citadino 

pessoense, o agravamento de problemas relacionados à precariedade habitacional e o quadro 

político contraditório que caracteriza a atuação dos movimentos sociais na referida cidade.   

O contexto sócio-espacial da cidade se apresenta bastante complexo. Entre os anos de 

2000 e 2010, ela experimentou um considerável crescimento demográfico, fato que acarretou 

uma ampliação das demandas por serviços públicos e infraestrutura urbana. De acordo com o 

IBGE (2000; 2010), a população residente no município de João Pessoa saltou dos 597.937 

habitantes, no ano de 2000, para 723.515 habitantes, no ano de 2010. As estimativas para o ano 

de 2016, segundo o mesmo órgão, apontam para uma população de 801.718 habitantes. 

O incremento populacional registrado em uma década (2000-2010) representou uma 

taxa de crescimento de 21,0%. Dentre as capitais nordestinas, apenas a cidade de Aracaju (SE) 

registrou taxa de expansão demográfica maior: 23,7%. Nas demais, os índices de crescimento 

populacional foram mais modestos, variando de 8,1%, na cidade de Recife, a 16,9%, em 

Maceió.  

A população do estado da Paraíba, ao passar de 3.443.825 habitantes, em 2000, para 

3.766.538, em 2010, cresceu 9,4%. Em termos absolutos, passou a ter 322.713 habitantes a 

mais, sendo que 125.581 (o que equivale a 39%) corresponderam ao crescimento populacional 

da cidade de João Pessoa.  

No período compreendido entre 2000 e 2010, a população do Nordeste cresceu 11,2% 

e a do Brasil 12,3%. Desse modo, vê-se que o ritmo da expansão demográfica da capital 

paraibana vem sendo muito superior às médias estadual, regional e nacional. É interessante 

ressaltar que, no período 2000-2010, o aumento absoluto da população de João Pessoa, 125.581 

habitantes, foi superior ao da cidade de Recife, 114.199 habitantes. A Tabela 02 permite a 

constatação dessa realidade.  

 

Tabela 02 – João Pessoa: evolução da População Residente em comparação com as demais 

capitais nordestinas (2000-2010) 

Cidade/Estado/ 

Região/País 

População 

Residente 

2000 

População 

Residente 

2010 

Crescimento Populacional 

(2000 - 2010) 

Absoluto Em % 

São Luís 870.028 1.014.837 144.809 16,6 

Teresina 715.360 822.298 106.938 14,9 

Fortaleza 2.141.402 2.452.185 310.783 14,5 
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Natal 712.317 803.739 91.422 12,8 

João Pessoa 597.934 723.515 125.581 21,0 

Recife 1.422.905 1.537.704 114.799 8,1 

Maceió 797.759 932.748 134.989 16,9 

Aracaju 461.534 571.149 109.615 23,7 

Salvador 2.443.107 2.675.656 232.549 9,5 

Paraíba 3.443.825 3.766.538 322.713 9,4 

Nordeste 47.741.711 53.082.000 5.340.289 11,2 

Brasil 169.872.900 190.755.800 20.882.900 12,3 

Fonte: IBGE Censos Demográficos de 2000 e 2010. Organizado pelo autor, 2016.    
 

Dentre os fatores históricos que podem explicar o expressivo crescimento populacional 

registrado pela cidade na década mencionada, dois merecem ser destacados: os tradicionais 

fluxos migratórios cuja origem se relaciona às péssimas condições de vida no interior do estado 

(agravados pelos efeitos da reestruturação produtiva no campo paraibano) e correntes 

migratórias relativamente novas, caracterizadas por um considerável contingente de pessoas 

(estudantes, aposentados, funcionários públicos etc.) que optaram por residir em João Pessoa. 

A Tabela 03 contém dados quantitativos acerca dessa realidade: 

 

Tabela 03 – População residente e habitantes não naturais de João Pessoa 

Ano População residente 

(total) 

Total de habitantes não naturais do município 

Absoluto % 

1970 221.484 81.537 36,8 

1980 330.176 153.021 46,3 

1991 497.599 217.263 43,6 

2000 597.934 248.740 41,6 

2010 723.515 278.529 38,4 

Fonte: Adaptado pelo autor (2016) com base em: IBGE, Censo Demográfico – PB (1970, 1980, 1991, 

2000, 2010) e Nascimento (2012). 

 

Esse incremento populacional recente, ocorrido sob os desígnios do processo de 

reestruturação produtiva do capital e da hiperprecarização do trabalho, gerou uma considerável 

expansão de seu tecido urbano, produzindo as mais diversas repercussões sócio-espaciais. As 

tendências de uma apropriação cada vez mais seletiva do espaço urbano, delineadas desde os 

anos 1960, agravaram-se, gerando, entre outras consequências, processos de supervalorização 

do solo e a continuidade das tendências de expulsão das populações de baixa renda das áreas 

mais bem servidas de infraestrutura e equipamentos urbanos. 

Dessa maneira, as lógicas estruturais que produzem o fenômeno da segregação sócio-

espacial, de algum modo perceptíveis no espaço urbano da capital paraibana desde o final dos 

anos 1960 (J. LAVIERI; B. LAVIERI, 1992), têm sido reforçadas por uma conjuntura marcada 
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pela expansão do setor imobiliário nacional, ocorrido, nos últimos anos, a partir do 

aprofundamento do processo de financeirização e de um conjunto de transformações nesse 

circuito econômico (FIX, 2011).  

Esse quadro segregatório repercute profundamente sobre os processos de sociabilidade 

na cidade, gerando um processo amplo de estigmatização de determinadas áreas e criando 

fissuras sócio-espaciais que geram, de forma mais ou menos explícita, tensões sociais 

materializadas das mais diversas formas. 

Um exemplo dos resultados históricos dos processos de segregação que transcorreram 

em João Pessoa é o Bairro São José, citado anteriormente neste capítulo (antiga favela Beira 

Rio). Frequentemente, esse espaço residencial, caracterizado pela hiperprecariedade e pela 

proximidade com os bairros mais abastados da cidade, aparece no noticiário policial da cidade, 

geralmente de modo associado aos delitos pessoais e patrimoniais praticados nos bairros da orla 

marítima. O quadro de tensão social que marca a relação da comunidade com seu entorno pode 

ser evidenciado nas transcrições a seguir. 

 

Rio separa bairro mais pobre de João Pessoa de um dos mais ricos. 

Manaíra tem 3º melhor salário médio, enquanto Bairro São José tem o 

pior. 

05/08/2015 17h00 - Atualizado em 06/08/2015 10h46  

[...] A história da formação dos dois bairros, iniciada na década de 1970, pode 

ser contada rapidamente pela análise dos seus povos. O Bairro São José foi 

ocupado com mais intensidade após a relocação de moradores de uma vila de 

pescadores durante o processo de urbanização da orla da capital paraibana. 

Manaíra, por sua vez, foi o espaço que algumas famílias da classe média de 

João Pessoa encontraram para habitar prevendo um desenvolvimento urbano 

nas décadas seguintes. No início, os dois compartilhavam, além do Jaguaribe, 

uma infraestrutura precária, como conta a professora do curso de Arquitetura 

e Urbanismo da UFPB em João Pessoa, Betta Romano. A distância entre os 

dois, que era apenas da origem dos seus moradores e do lado que ocupavam 

no rio, se transformou em um abismo social com décadas de esquecimento por 

parte dos gestores públicos com o bairro São José, ao passo que o Manaíra era 

urbanizado. [...] As intervenções que mostram timidamente a presença do 

Estado ficam por conta da Unidade de Polícia Solidária (UPS), do posto de 

entrega de remédios e de um pequeno condomínio popular construído pela 

Prefeitura de João Pessoa existentes no Bairro São José. Josinaldo Gomes, 

conhecido como Tota, comenta que os moradores do São José buscam 

Manaíra quando precisam de saúde, educação e lazer. 

[...] Kalyandra Vaz é jornalista, mas vem de uma família que é dona de um 

dos restaurantes mais antigos no bairro de Manaíra. Estabelecido há quase 30 

anos, o restaurante se serve do Bairro São José quando precisa de funcionários. 

Ela relata que tanto o setor de produtos como o de serviços de Manaíra 

dependem de moradores do São José para se manter. 

[..] A desigualdade de rendimento entre os moradores dos dois bairros e as 

recorrentes notícias de violência no São José, a maioria delas ligada ao tráfico 

de drogas, reforçam o preconceitos por parte dos moradores de Manaíra. Tota 
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[morador antigo do bairro São José] conta que parte dos moradores do bairro 

vizinho associa os casos de assalto aos moradores do São José. “Sofri muito 

preconceito, de acharem que a gente iria assaltar, fazer algum mal. As pessoas 

de Manaíra e do resto de João Pessoa precisam saber que no São José tem 

gente comum como qualquer outro lugar. Tem gente que trabalha, que estuda. 

Tem cultura, aqui tem banda de forró, de rap, tem eventos com participação 

de pessoas conhecidas nacionalmente. Só não temos reconhecimento”, 

reclamou56. 

 

Cláudio Lima diz que ‘Toque de Recolher’ foi boato criminoso e abre 

investigação; entenda pânico em JP  

22/11/2013 | 10h42min 

O secretário de Segurança da Paraíba, Cláudio Lima, considerou nesta sexta-

feira (22) criminosos os boatos que circularam ontem à noite nas redes sociais 

do estado, com direito a fotos de bandidos do bairro São José nas ruas e até 

áudio afirmando que iriam ‘tocar o terror’ em João Pessoa. Os boatos 

apontavam toque de recolher ordenado por bandidos em Tambaú, Manaíra e 

na BR que margeia o bairro São José. O secretário afirmou que ordenou 

abertura de inquérito criminal para descobrir de onde partiram os boatos. 

Em relação ao que fez Polícia na noite desta quinta para evitar o pânico 

causado na população, Lima explicou. “A posição da Secretaria inicialmente 

foi tentar desconstruir a notícia falsa, mas a notícia veiculada nas redes sociais 

aconteceu como uma enxurrada, causou realmente um mal muito grande. Uma 

situação que tivemos dificuldade de dizer que não era verdadeira. No entanto, 

a Polícia estava nas ruas. Nós constatamos, inclusive, que as pessoas do bairro 

São José estavam nas ruas e nas calçadas”, pontuou.  

Devido ao alcance dos boatos levando a carros de Polícia a ter que investigar 

chamadas de assassinato e assaltos falsos – chegou a ser distribuído mensagem 

que havia um homem assassinado em frente à Faculdade Asper, que o Manaíra 

Shopping havia sido invadido e que o Bar Dona Branca tinha sido assaltado – 

a Secretária vai abrir inquérito criminal57.  

 

A tensão e o conflito, evidenciados nas transcrições acima e presentes em praticamente 

todas as cidades brasileiras, encontram-se amplamente disseminados pelo tecido urbano de João 

Pessoa, impactando decisivamente nas tendências que, na atualidade, marcam o processo de 

apropriação do solo. Quando combinada aos crescentes índices das mais diversas formas de 

manifestação da violência urbana58 e à exploração midiática espetacularizada dessas 

ocorrências, a situação explicitada acima contribui para o desencadeamento de processos como 

os que Souza (2005) denominou de fragmentação do tecido sociopolítico-espacial59 e Sposito 

                                                           
56 Disponível em:< http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/08/rio-separa-bairro-mais-pobre-de-joao-pessoa-

de-um-dos-mais-ricos.html>. Acesso em: 30 set. 2016. 
57Disponível em:< http://www.paraiba.com.br/2013/11/22/18993-claudio-lima-diz-que-toque-de-recolher-foi-

boato-criminoso-e-manda-abrir-investigacao-entenda-o-que-aconteceu>. Acesso em: 30 set. 2016. 
58 Segundo sucessivas pesquisas do Mapa da Violência, João Pessoa tem figurado, na última década, como uma 

das capitais com maiores índices de homicídios de jovens negros do Brasil.  
59 O processo que Souza (2005) denominou de fragmentação do tecido sociopolítico-espacial corresponde à 

produção das fissuras existentes na espacialidade urbana brasileira que, por seu turno, derivam dos conflitos e 

tensões inerentes ao modelo de cidade historicamente dado no país. Mais especificamente, o autor faz referência, 

fundamentalmente, às territorialidades surgidas do controle territorial exercido por grupos criminosos e às 
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(2013), desde uma perspectiva centrada no fenômeno da violência urbana enquanto 

representação e na proliferação dos espaços residenciais fechados, batizou de fragmentação 

socioespacial60.  

Como consecução desse cenário, a produção habitacional pessoense tem se notabilizado 

pela generalização da lógica condominial ⸺ seja por meio do intenso processo de verticalização 

que, até o final dos anos 1990, esteve especialmente relacionado à orla marítima 

(generalizando-se, nas décadas de 2000 e 2010, por todo o espaço citadino, na esteira das 

facilidades de financiamento oportunizadas pelos programas habitacionais do Governo Federal 

e, assim, atingindo tanto os bairros habitados pelos estratos médios e altos de renda como as 

áreas destinadas às habitações de interesse social); seja pela expansão dos condomínios 

horizontais (incluindo-se, nesse universo, não apenas os condomínios fechados de alto padrão, 

mas também aqueles direcionados às populações com renda mais modesta, instalados, via de 

regra, nas periferias mais carentes da cidade)61.  

  No que diz respeito ao histórico quadro de precariedade habitacional que caracteriza a 

cidade de João Pessoa, observa-se, na atual conjuntura, um agravamento das questões relativas 

ao direito à moradia, com a proliferação de favelas e demais formas precárias de habitação. 

Segundo dados da Fundação de Ação Comunitária (PARAÍBA, 2002), órgão pertencente à 

estrutura burocrática do governo estadual, no final dos anos 1990, cerca de 114.637 pessoas 

habitavam espaços precários (favelas, prédios em ruínas, áreas de risco etc.) na cidade de João 

Pessoa. Esse número saltou, segundo o mesmo órgão, para 120.459 na primeira metade dos 

anos 2000. Dados produzidos pela Secretaria Municipal de Planejamento (PARAÍBA, 2010), 

deram conta da existência de 101 áreas consideradas precárias na cidade, habitadas por, 

aproximadamente, 126.800 pessoas, o que equivalia, na época, a cerca de 20% da população 

residente na cidade (NASCIMENTO, 2012).  

                                                           
estratégias espaciais defensivas utilizadas pelas camadas médias e altas da sociedade. Segundo Souza (2005, p. 

217), “a cidade que daí emerge é, ao mesmo tempo, integrada sob o ângulo econômico [...] e um espaço local 

cada vez mais fraturado sociopoliticamente e menos vivenciado como ambiente comum de socialização”.     
60 Sposito (2013), ao analisar o fenômeno da multiplicação dos condomínios horizontais em Presidente Prudente, 

concluiu que o discurso da (in)segurança pública e o quadro de tesões urbanas existente nas cidades brasileiras 

fazem com que um parcela dos citadinos recorra, cada vez mais, aos espaços fechados e vigiados como local de 

moradia. A autora refletiu que isso produz uma vivência parcelar da cidade, negando-a enquanto local de 

diversidade e convivência com a alteridade. Desse modo, a vivência cotidiana dos citadinos passa a se desenrolar 

em fragmentos do espaço urbano, cujos conteúdos são determinados pelo nível de renda dos indivíduos. 

Rompem-se, desse modo, as possibilidades de interação entre os diferentes estratos sociais presentes na cidade, 

motivo pelo qual ocorre, na visão da pesquisadora, um processo ainda mais profundo do que a segregação, isto 

é, desdobra-se a fragmentação socioespacial. 
61 A esse respeito, ver pequeno, mas interessantíssimo ensaio publicado por Andrade e Vidal (2012). 
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Antes de apresentarmos um quadro sintético do panorama habitacional de João Pessoa 

na atualidade, é imperativo esclarecer, ainda que de modo resumido, alguns aspectos sobre a 

base de dados a que recorremos.  

Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro é uma instituição de pesquisa ligada ao 

governo do Estado de Minas Gerais. Ela tem como característica fundamental a produção de 

dados e estatísticas relacionados aos mais diversos aspectos socioeconômicos do país. No que 

tange às questões habitacionais, os estudos realizados pelo referido centro de pesquisas se 

tornaram referência para a elaboração de políticas públicas em todo o Brasil. Desde 1995, essa 

instituição passou a divulgar, de forma sistemática, estudos referentes ao déficit habitacional 

brasileiro62, incorporando, ao longo desses anos, modificações e aprimoramentos 

metodológicos com vistas a minimizar os problemas conceituais que, invariavelmente, 

permeiam estudos de natureza estatística. Os conceitos básicos com os quais são concebidos os 

estudos referentes à questão habitacional no âmbito da Fundação João Pinheiro são três: 

necessidades habitacionais, déficit habitacional e inadequação de domicílios.   

Necessidades Habitacionais constitui um conceito amplo que, segundo a metodologia 

de pesquisa construída pela instituição em tela, compreende tanto o conceito déficit habitacional 

quanto o de inadequação domiciliar. 

 

Basicamente, o conceito de déficit indica a necessidade de construção de 

novas moradias para atender à demanda habitacional em um dado momento. 

A inadequação de domicílios, por sua vez, não está relacionada ao 

dimensionamento do estoque de moradias, mas sim às especificidades dos 

domicílios que prejudicam a qualidade de vida dos seus moradores 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016, p. 15).  

 

Ainda em conformidade com a metodologia de pesquisa da Fundação João Pinheiro, é 

importante mencionar que os conceitos de déficit habitacional e inadequação de domicílios são 

compostos por diversos itens. Sendo assim: 

 

                                                           
62 Reconhecendo os problemas inerentes à noção de déficit habitacional, a referida Fundação afirma que “[...] uma 

questão fundamental a ser discutida diz respeito à própria nomenclatura de déficit habitacional. No sentido 

tradicional, ela induz equivocadamente à expectativa de enfrentar o problema da moradia de forma setorial. Além 

disso, camufla uma complexa realidade por meio de uma quantificação padronizada, atemporal e neutra. Em 

razão disso é tão importante a inovação trazida pelo modelo da Fundação João Pinheiro ao trabalhar também o 

conceito de inadequação dos domicílios. Ele parte do pressuposto de que, em muitos casos, a melhor forma de 

enfrentar o problema habitacional é implementar políticas complementares e recorrentes às políticas 

habitacionais e não, obrigatoriamente, construir mais unidades habitacionais. Graças, em especial, a essa 

abordagem, a metodologia da FJP difere muito de outras que possuem viés orientado aos interesses da indústria 

da construção civil e reduzem o problema da habitação popular exclusivamente à necessidade de construção de 

novas residências (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016, p. 15). 
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O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às 

deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de serem 

habitadas em razão da precariedade das construções ou do desgaste da 

estrutura física e que por isso devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade 

de incremento do estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias 

que pretendem constituir um domicilio unifamiliar), dos moradores de baixa 

renda com dificuldades de pagar aluguel comprometendo mais de 30% da 

renda familiar com o pagamento de aluguel] e dos que vivem em casas e 

apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se inda nessa rubrica a 

moradia em imóveis e locais com fins não residenciais. O déficit habitacional 

pode ser entendido, portanto, como déficit por reposição de estoque e déficit 

por incremento de estoque (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016, p. 18, 

grifos nossos). 

 

[...] Como inadequados são classificados os domicílios com carência de 

infraestrutura, adensamento excessivo de moradores em domicílios próprios, 

problemas de natureza fundiária, cobertura inadequada, ausência de unidade 

sanitária domiciliar exclusiva ou em alto grau de depreciação. São 

considerados domicílios carentes de infraestrutura todos os que não dispõem 

de ao menos um dos seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral 

de abastecimento de água com canalização interna, rede geral de esgotamento 

sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2016, p. 24). 

 

Feitos esses esclarecimentos, passemos a analisar alguns dados importantes sobre a 

realidade habitacional de João Pessoa.  

De acordo com os estudos divulgados pela Fundação João Pinheiro (2010) acerca do 

déficit habitacional municipal no Brasil, na cidade de João pessoa, o quadro deficitário atinge 

a marca de 29.325 unidades habitacionais, sendo a maior parte dele produzido pela recorrente 

situação de coabitação familiar e pelo ônus excessivo com pagamento de aluguel, conforme 

evidencia a Tabela 04. 

 

Tabela 04 – João Pessoa: Déficit Habitacional por componente (2010) 

Déficit Habitacional Por Componente 

Total Relação ao Déficit Habitacional  

Total (%) 

Precários Coabitação Ônus Adensamento Precários Coabitação Ônus Adensamento 

1.220 14.834 11.672 15.999 4,2% 50,6% 39,8% 5,5% 

29.325 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) com base nos dados da Fundação João Pinheiro (2013).  

  

No que tange à situação de inadequação dos espaços de moradia, os números revelados 

pela fundação João Pinheiro (2013) são significativos. No município de João Pessoa, foram 

classificados como inadequados 66.554 domicílios, sendo a maior parte deles assim 
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classificados em função da carência de infraestrutura (28% dos domicílios particulares 

localizados no município apresentam alguma carência infraestrutural). 

Com relação especificamente à carência de infraestrutura63, o aspecto mais relevante na 

realidade pessoense é o esgotamento sanitário, ausente em, pelo menos, 53.596 residências. 

Além disso, verifica-se carências relacionadas ao abastecimento de água, coleta de lixo e 

iluminação elétrica, conforme evidenciam os dados explicitados nas Tabelas 05 e 06.  

 

Tabela 05 – João Pessoa: Inadequação Domiciliar (2010) 

Inadequação Domiciliar 

Carência de Infraestrutura Ausência de banheiro Adensamento excessivo em 

domicílios próprios   

Total Relativo aos 

domicílios 

particulares 

permanentes (%) 

Total Relativo aos 

domicílios 

particulares 

permanentes (%) 

Total Relativo aos 

domicílios 

particulares 

permanentes (%) 

60.152 28,3% 1619 0,8% 4783 2,3% 

Total: 66.554 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da Fundação João Pinheiro (2013). 

 

Tabela 06 – João Pessoa: Domicílios particulares permanentes urbanos por número de 

serviços de infraestrutura inadequados 

Carência de Infraestrutura 

Componentes Número de Serviços Inadequados 

Abastecimento 

de água 

Esgotamento 

sanitário 

Iluminação 

elétrica 

Coleta 

de Lixo 

1 2 3 4 

7.152 53.596 559 1.359 57.807 2.176 170 - 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da Fundação João Pinheiro (2013). 

 

Faz-se mister frisar, em conformidade com a metodologia adotada pela instituição que 

forneceu a base de dados em análise, que essa segunda vertente da discussão das necessidades 

habitacionais – a inadequação domiciliar - refere-se aos indicadores utilizados para a avaliação 

do grau de compatibilidade de determinados espaços residenciais com relação aos padrões 

mínimos de habitabilidade, sendo considerados inadequados os domicílios que não oferecem 

condições satisfatórias. Em função das particularidades dos domicílios das áreas rurais, a 

inadequação é calculada apenas para as áreas urbanas. Para a análise, são consideradas as 

unidades habitacionais particulares permanentes urbanas, excluindo-se aquelas que foram 

contabilizadas em algum critério de déficit habitacional. 

                                                           
63 Cada domicílio investigado pode não ser classificado em algum ou sê-lo em um ou vários critérios de 

inadequação. Por este motivo, os resultados não podem ser somados, sob o risco de haver dupla contagem de 

domicílios. 
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Isso significa que, na realidade de João Pessoa, se somarmos os números do déficit 

habitacional com os indicadores relativos à situação de inadequação domiciliar atingimos a 

marca de 95.879 unidades habitacionais entre aquelas que precisam ser efetivamente 

construídas ou readequadas do ponto de vista estrutural. 

Observemos, ainda, que variáveis como acesso ao transporte público urbano, 

disponibilidade de equipamentos públicos de saúde, educação e lazer, itens indispensáveis na 

pauta do direito à cidade, não são consideradas para a obtenção dos números que explicitamos, 

fato que nos induz à constatação de que, para além das estatísticas, a realidade concreta é ainda 

mais precária. 

Segundos dados do IBGE (2010), foram recenseados 242.348 domicílios em João 

Pessoa. Destes, 39,5% estão incluídos ou na situação de déficit ou de inadequação domiciliar. 

Não chega a ser surpreendente, considerando as lógicas impostas pela produção capitalista do 

espaço urbano, o fato de o IBGE (2010) ter contabilizado, na supracitada cidade, 28.522 

domicílios particulares não ocupados, número muito próximo do déficit habitacional estimado 

pela Fundação João Pinheiro (29.325 unidades habitacionais). 

Considerando o papel decisivo que a renda auferida pelos citadinos, sobretudo aqueles 

residentes em cidades de países (semi)periféricos, exerce sobre a sua condição de moradia, 

também não chega a surpreender o fato de que quase 80% das pessoas afetadas pela situação 

de déficit e inadequação domiciliar no nordeste brasileiro pertence aos estratos sociais cujos 

rendimentos não ultrapassam os três salários mínimos, característica que se repete em João 

Pessoa. Trata-se de uma parcela da população de rendimentos incertos, inserida, 

majoritariamente, no setor informal da economia e assolada pelo desemprego (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2013; PARAÍBA, 2009; IBGE, 2013). 

Sendo assim, o plano de governo da atual gestão municipal, divulgado em março de 

2013, evidenciou que: 

 

No período 2005-2012, os programas habitacionais da PMJP conseguiram 

resultados significativos contra o déficit habitacional do Município, com a 

construção de novas casas e reconstrução, reformas e melhoria de moradias 

precárias perfazendo um total de 10.251 residências populares entregues aos 

segmentos mais pobres da população. Ocorre que, nesses anos, pelos efeitos 

do crescimento da população da cidade, pelo menos 6.000 novas famílias de 

baixa renda passaram a engrossar o déficit habitacional. Mantida a taxa média 

anual de crescimento do período 2000-2012, João Pessoa chegará ao ano 2016 

com 820 mil habitantes. Nesse cenário, prevalecendo a sua atual estrutura de 

distribuição de renda, a cidade terá cerca de 28.000 famílias de baixa renda 

sem casa própria e em condições desumanas de moradia. Este tenderá a ser o 

tamanho do déficit habitacional, nos próximos quatro anos, se não houver uma 
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arrojada política de construção e entrega de casas a esse segmento 

populacional (PARAÍBA, 2013, p. 35, grifos nossos). 

 

Diante de tal constatação, a Prefeitura Municipal se comprometeu com uma política 

habitacional focada “na busca de resultados relevantes, no sentido da erradicação do déficit 

habitacional. Isto requer um programa de construção de novas residências populares na razão 

de 3.000 a 4.000 unidades por ano” (PARAÍBA, 2013, p. 36).  

 Intitulado de “Minha Casa, Nova Vida”, o programa habitacional elaborado pela atual 

gestão municipal propôs as seguintes metas: 

 

Metas de Curto Prazo (Até um Ano)  

• Entregar aos segmentos populacionais de baixa renda de diversos bairros e 

comunidades de João Pessoa, pelo menos, 1.000 novas unidades de habitação 

popular;  

• Contratar e iniciar obras de conjuntos residenciais populares em diversos 

bairros/comunidades da cidade compondo um total de 2.400 unidades 

habitacionais;  

• Elaborar projetos para construção de novos conjuntos habitacionais 

populares para famílias de baixa renda em bairros e comunidade de João 

Pessoa, num total de 4.600 residências;  

• Criar cinco novas Zonas Especiais e Interesse Social, para fins de 

implantação de ações das políticas habitacionais da PMNV-JP. 

 

Metas para o Período 2013-2016 

•Construir e entregar às famílias de baixa renda da população de João Pessoa 

13.000 novas unidades de habitação popular; 

•Contratar obras de, pelo menos, 7.000 novas unidades habitacionais para as 

populações de baixa de João Pessoa, no ano de 2013; 

•Criar na PMJP um sistema de acompanhamento e controle da execução das 

obras de seus programas de habitação popular, quanto à gestão da produção, 

para garantir a qualidade das residências em relação à estrutura, patologia em 

alvenaria e o acabamento final; 

•Dotar todos os novos conjuntos habitacionais populares construídos pela 

PMJP, no período 2013-2016, de adequadas infraestruturas e condições 

sociais básicas (escolas, PSF, áreas de esportes, cultura e lazer, etc.);  

•Executar as obras complementares dos conjuntos habitacionais populares já 

entregues à população de João Pessoa, para adequação da infraestrutura, 

urbanização e condições sociais básicas (escolas, PSF, áreas de esportes, 

cultura e lazer) (PARAÍBA, 2013, p. 38). 

 

Quando confrontamos as metas estabelecidas pelo plano de governo municipal e os 

dados fornecidos pela SEMHAB, verificamos que os resultados reais da política habitacional 

estão muito aquém do proposto. Das cinco Zonas Especiais de Interesse Social prometidas, 

nenhuma foi efetivada. Além disso, os projetos de intervenção em ZEIS já existentes, a exemplo 
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do que ocorre no bairro São José, têm gerado inúmeros conflitos em função das imposições por 

parte da Prefeitura e da falta de participação dos moradores nas decisões64.  

No que tange à produção de unidades habitacionais, os números reais também são 

irrisórios quando comparados às metas estabelecidas. Segundo informações da SEMHAB, no 

final do ano de 2015, cerca de 3.100 novas moradias tinham sido entregues. Em um diálogo 

com a atual Secretária de Habitação do município, ocorrido por ocasião de uma audiência 

motivada pelos constantes protestos dos quais participamos juntos aos movimentos de luta por 

moradia, a resposta para o questionamento acerca dos números tão negativos foi a seguinte: 

 

Nossa gestão tem feito todo o possível para atender as demandas. E temos uma 

relação de muito respeito com vocês dos movimentos sociais. Porém, veja que, 

nos últimos anos, o Governo Federal tem reduzido os repasses de recursos 

para os municípios. Temos várias obras paradas por causa disso. Ou seja, a 

prefeitura fez sua parte, licitou as obras, tratou da parte de licenciamento junto 

aos órgãos, fez um amplo cadastramento dos necessitados, mas a execução 

tem sido prejudicada pelas limitações de orçamento. Não fosse isso, 

certamente nós teríamos cumprido todas as metas estabelecidas nos nossos 

planos ou, pelo menos, teríamos nos aproximado mais delas. Com essa crise 

econômica que o país tá vivendo, as coisas ficaram mais difíceis. Mas, com fé 

e perseverança, e com paciência, todo mundo há de ser atendido (Gestor 

Público SEMHAB. Fala proferida em reunião no dia 06/05/2016).        

 

Ante o exposto, fica evidente que os problemas relativos à questão da moradia em João 

Pessoa têm se agravado. Do início dos anos 1990 a meados dos anos 2000, em função das 

crescentes demandas sociais, os movimentos sociais vinculados à luta pela moradia assumiram 

o protagonismo das lutas populares na cidade. É importante notar que o apogeu das lutas 

encampadas por essas organizações se deu em um contexto nacional de crise dos movimentos 

sociais e da sua sucumbência aos esquemas de cooptação desenvolvidos pelo Estado brasileiro, 

fato que reforça o alerta quanto às armadilhas da luta institucional (SOUZA, 2006). 

Em que pese a grave situação de hiperprecariedade nas periferias de João Pessoa, o 

contexto atual das lutas sociais na cidade é bastante sintomático do que vem ocorrendo, de 

modo mais ou menos intenso, na escala nacional. Analisemos mais detalhadamente esse quadro.  

O processo que Antunes (2005b) denominou de “desertificação neoliberal” pôs em 

xeque a capacidade organizativa e de mobilização dos diversos movimentos sociais brasileiros 

a partir da década de 1990.  

                                                           
64 As manifestações contrárias aos projetos repercutiram nos principais portais de notícias da cidade. Exemplo 

disso se pode ver em: <http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2011/12/moradores-do-bairro-sao-jose-fazem-

protesto-na-br-230-em-joao-pessoa.html>. Acesso em: 26 out. 2015.  
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Na esteira da forte ofensiva do capital, caracterizada, entre outras coisas, pelos ataques 

aos direitos dos trabalhadores, a década supramencionada marcou um relativo arrefecimento 

das lutas sociais em grande parte da América Latina, inclusive no Brasil. 

Observou-se uma crescente despolitização dos sindicatos, materializada, sobretudo, na 

incapacidade que as diversas entidades demonstraram em constituir forças insurgentes e que 

apontassem um caminho para os trabalhadores. Nesse sentido, os sindicatos passaram a agir, de 

modo crescente, no âmbito da legalidade do capital, enfraquecendo as propostas de construção 

de alternativas mais radicais (DRUCK, 2006). 

Em função dos rebatimentos do processo de reestruturação produtiva e do avanço 

neoliberal no Brasil, os diversos movimentos sociais adentraram, desde o princípio deste século, 

em uma encruzilhada, caracterizada, entre outros aspectos, pelos desafios de fazerem frente à 

sofisticação dos esquemas de cooptação, à fragmentação das lutas, à desmobilização etc. 

A partir dos anos 1990, assistimos à consolidação e ao alastramento de uma crise dos 

movimentos de ação direta que se manifesta de uma forma especialmente contraditória. De um 

lado, observa-se um grande arrefecimento dos movimentos mais contestatórios em função da 

absorção promovida pelo Estado e seus canais cooptativos (vendidos sob a pecha de 

participativos). De outro, temos a emergência de novas forças sociais cujas pautas 

reivindicativas não se vinculam, exclusivamente, à esfera econômica, a exemplo de 

movimentos culturais.  

Ao analisar esse momento, Souza (2006, p. 282), observou que:       

 

Alastra-se a crise, que poderia, talvez, ser caracterizada como um “estado de 

coma”. As organizações dos ativismos, quando não definham, entram em 

colapso e retrocedem a uma espécie de miserável “vida vegetativa” (caso não 

apenas de incontáveis associações em escala microlocal, mas também de 

federações estaduais e municipais), começando a tentar mimetizar o “formato 

ONG” (caso de algumas federações de associações de moradores) ou escorar-

se em articulações com o Estado e em canais participativos oficiais para tentar 

sobreviver. O que se segue é uma grande onda de cooptação: a perspectiva de 

“ser governo” ou de participar de uma parceria com o Estado no âmbito de 

institucionalidades como os conselhos gestores e orçamento participativo 

acaba colaborando para o desarmamento e a domesticação de muitas 

organizações de ativismos. Ao mesmo tempo em que, na cena tradicional do 

ativismo de bairro, se notam um desencanto e uma fadiga, misturados com um 

otimismo em face da emergência de novas institucionalidades participativas 

formais (e muito raramente se fazendo, também entre os cientistas sociais, um 

balanço equilibrado dos aspectos positivos e negativos dessas 

institucionalidades), “novas radicalidades” emergem. Atores sociais 

procuraram, congregados em torno de barricadas como o enfrentamento da 

segregação, dos racismos e da escassez de moradias, exercer um 

protagonismo: sobressaem, aí, o hip-hop e o movimento dos sem-teto, que se 



166 

 
 

expandem desde os anos 1990 no Brasil. Eles fazem os “novos ativismos” dos 

anos 1970 e 1980 parecerem, então, um tanto “velhos”, embora a sedução pelo 

mercado, no caso do hip-hop, não deixe de ser uma espada de Dâmocles 

sempre pendente sobre os ativistas, capaz de decepar-lhes a verve crítica, 

como não raro tem ocorrido. 

 

Contudo, conforme vimos no subcapítulo anterior, o período compreendido entre o 

início dos anos 1990 e meados da década de 2000 foi marcado, na cidade de João Pessoa-PB, 

por um quadro de forte pressão política dos movimentos sociais sobre as gestões municipais de 

Francisco Xavier Monteiro da Franca (1993-1996) e Cícero Lucena Filho (1997 – 2004)65, 

ambos pertencentes, na época em que exerceram o cargo de prefeito, ao quadro do PMDB. 

Nesse período, os movimentos sociais urbanos de João Pessoa-PB se notabilizaram pela grande 

quantidade de ações políticas que realizaram, promovendo diversas ocupações, protestos, 

manifestações e enfrentamentos.  

A partir do ano de 2005, a conjuntura política local mudou significativamente. 

Acompanhando a tendência nacional marcada pela ascensão de Luís Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República, em João Pessoa, as eleições municipais realizadas no ano de 2004 

levaram à Prefeitura Municipal Ricardo Vieira Coutinho, antigo militante de movimentos 

sindicais e com livre trânsito nas diversas organizações ativistas, desde aquelas ligadas à 

questão da moradia até os grupos de defesa do meio ambiente. Iniciou sua carreira política no 

Partido Dos Trabalhadores (PT), do qual se desligou para integrar, às vésperas do mencionado 

pleito, o quadro do Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

O supracitado político, cuja atuação junto aos mais diversos movimentos sociais lhe 

conferiu grande visibilidade, chegou à chefia do poder executivo municipal após exercer, entre 

1993 e 2004, mandatos de vereador e deputado estadual. Permaneceu como líder máximo do 

poder executivo municipal de 2005 até 2010, quando deixou a Prefeitura para concorrer ao 

cargo de governador da Paraíba nas eleições daquele ano, obtendo vitória no pleito.   

Souza Júnior (2008, p. 192) sintetizou o sentimento das principais lideranças dos 

movimentos sociais urbanos de João Pessoa quando da ascensão ao poder executivo municipal 

de um político visto como identificado com as causas sociais: 

 

[...] na escala municipal as mudanças foram iniciadas a partir da vitória de 

Ricardo Vieira Coutinho (2004) à prefeitura da cidade de João Pessoa pela 

Coligação Decisão Popular uma vez que, sendo este oriundo das bases dos 

movimentos sociais houve uma nova reorganização na forma de atuação dos 

diversos segmentos sociais, particularmente os envolvidos com a luta pelo 

                                                           
65 Atualmente o político integra o quadro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
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direito à moradia ao se sentirem contemplados pelo fato do prefeito iniciar a 

gestão cumprindo um acordo feito antes da eleição: a criação da secretaria 

municipal de habitação. 

 

Um militante sindical assim se referiu à trajetória política de Ricardo Coutinho: 

 

Rapaz, Ricardo era o seguinte: não podia bater numa lata e botar fogo em pneu 

que ele estava lá. Manifestação de estudantes, de ambulantes, de associação 

de bairro, de vários companheiros de várias categorias [...] quando você dava 

fé, ele estava lá. Se a coisas esquentassem, ele agia para proteger os 

movimentos. Era um guerreiro. E isso quando não era nada. Continuou quando 

virou vereador e continuou quando virou deputado. A vitória dele para a 

Prefeitura de João Pessoa, mal comparando, gerou, nos movimentos, um 

sentimento semelhante ao que a eleição de Lula gerou no Brasil de modo 

geral! Sabe aquela coisa de ‘agora vai’? (Coordenador do Sindicato dos 

Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado da Paraíba. Conversa 

informal realizada em 15/08/2013).  

        

Conforme já evidenciamos em trabalho anterior (LIMA, 2012), em que pese o discurso 

identificado com as aspirações populares, boa parte das ações 

do referido governo não diferiram muito das práticas autoritárias e/ou elitistas de outrora. 

Exemplos disso foram: 1) a construção, em área de fragilidade ambiental, da Estação Cabo 

Branco66, mesmo com as manifestações contrárias oriundas dos movimentos ambientalistas; 2) 

a eliminação de parte das restrições para a ocupação do bairro Altiplano, um forte desejo do 

capital imobiliário paraibano que há décadas especulava a área; e, 3) polêmicas parcerias 

público-privadas que favoreceram um determinado empresário do segmento de shopping 

center. 

Ainda de acordo com o trabalho anterior que realizamos, podemos perceber o caráter 

contraditório da gestão em tela quando nos debruçamos sobre as alterações legais a que 

procedeu no Plano Diretor Municipal: 

 

Uma análise das alterações e inserções realizadas no texto original do Plano 

Diretor nessa época revela, de um lado, a consolidação de alguns dispositivos 

legais favoráveis aos direitos sociais e, de outro, mudanças na legislação 

urbanística que favoreceram o capital imobiliário e comercial. Dois exemplos 

diametralmente antagônicos disso foram: a implantação efetiva, ainda que 

                                                           
66 A Estação Cabo Branco de Ciências, Cultura e Artes é um equipamento público que contém auditórios, salas 

para exibição de audiovisuais, salas de exposição para artes plásticas etc. A construção do referido equipamento 

foi marcada por polêmicas e contestações por parte dos ativismos ambientalistas da cidade. O custo altíssimo do 

projeto, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, os elevados custos financeiros da obra em si e a área de grande 

vulnerabilidade ambiental sobre a qual foi construída (entorno da Falésia do Cabo Branco, área com grande 

incidência de processos erosivos) foram motivos para debates intensos. Em que pesem todas essas contestações, 

o então prefeito Ricardo Coutinho insistiu em prosseguir com a obra, que acabou se transformando em um dos 

grandes marcos da sua gestão.    
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passível de contestações, do orçamento democrático; e a operação consorciada 

de ampliação da Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho (mais 

conhecida como “Retão de Manaíra”), que ampliou a capacidade de fluxo no 

referido corredor, favorecendo o acesso ao maior shopping da cidade (LIMA, 

2012, p. 113). 

   

Paralelamente, a gestão em tela engendrou um forte esquema de cooptação dos 

movimentos sociais. Um dos marcos desse processo foi a criação, ainda nos primeiros meses 

de governo, da Secretaria Municipal de Habitação Social (SEMHAB). Não por coincidência, o 

anúncio oficial do referido ato governamental foi realizado em uma ocupação organizada pelo 

MNLM-PB, conforme demonstra a transcrição abaixo: 

 

Ricardo Coutinho cria Secretaria através de MP e diz que principal 

debate na França é a questão habitacional 

O prefeito de João Pessoa Ricardo Coutinho assinou a Medida Provisória que 

cria a Secretaria da Habitação Social na manhã desta segunda-feira 

[28/11/2005] em um acampamento de sem-teto no Bairro das Indústrias. Em 

entrevista ao WSCOM Online o prefeito disse que o principal debate na 

França é justamente habitação.  

O prefeito de João Pessoa Ricardo Coutinho assinou a Medida Provisória que 

cria a Secretaria da Habitação Social na manhã desta segunda-feira em um 

acampamento de sem-teto no Bairro das Indústrias. Em entrevista ao WSCOM 

Online o prefeito disse que o principal debate na França é justamente 

habitação.  “Não se compara situação social da França com a do Brasil e 

quando disse que estávamos enfrentando uma guerra para criar uma secretaria 

de Habitação ninguém acreditou”, declarou o prefeito. Ricardo disse ainda que 

seu governo não sai desgastado da situação que foi criada com a não votação 

do projeto na Câmara e criação da secretaria através de Medida Provisória. “O 

povo está bem informado, se não tivesse aí sim poderia haver algum desgaste”, 

completou. Estiveram presentes na solenidade de assinatura da MP vereadores 

da bancada, o deputado estadual Trócoli Junior, secretários de governo e 

membros de movimento populares67.  

    

Sobre o papel desse aparelho estatal na conformação de um amplo aparato de cooptação 

política, um ex-militante do MNLM-PB, atualmente desligado das atividades movimentalistas, 

revelou o seguinte: 

 

Rapaz, eu nunca vi um negócio daquele. Poucos meses depois que Ricardo 

assumiu a Prefeitura, os principais coordenadores do movimento foram 

assumir cargos comissionados na SEMHAB. Foi um negócio muito rápido 

mesmo. E isso gerou muita tensão interna. De um lado, tinha aqueles que 

defendiam a manutenção da independência que caracterizava o movimento 

nos tempos de Cícero. De outro lado, tinha um pessoal que defendia que era a 

                                                           
67 Disponível em: 

<http://www.wscom.com.br/noticias/paraiba/ricardo+coutinho+cria+secretaria+atraves+de+mp+e+diz+que+pr

incipal+debate+na+fra-77183>.Acesso em: 15 out. 2015. 
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hora de ganhar espaço dentro do Estado, de levar o movimento para dentro da 

estrutura estatal e mudar por dentro, numa espécie de reformismo que nós 

sabemos bem onde vai dar. Qual foi o resultado disso? Por um lado, 

praticamente todas as reivindicações de moradia do MNLM-PB foram 

atendidas, já em 2007, com a construção e entrega do [conjunto habitacional] 

Gervásio Maia. Pode ver que a maior parte dos beneficiados nesse conjunto 

foram as pessoas que participavam dos movimentos. Não podemos negar que 

para quem não tem casa e sempre viveu precariamente isso é sim uma vitória. 

Por outro lado, de 2007 para cá, você ainda ouve falar em alguma ação mais 

radical do MNLM-PB? Eles ainda existem oficialmente, você sabia? Eles já 

se somaram ao Terra Livre em alguma ação? Pois é... (Ex-militante do 

MNLM-PB. Entrevista em 26/04/2016).     

  

Considerando que a internet é, na atualidade, um dos instrumentos de comunicação mais 

utilizados para conferir visibilidade às ações dos movimentos sociais, realizamos pesquisas para 

verificar, por meio de sítios, blogs e perfis em redes sociais, o nível de atividade de algumas 

das organizações que, até o início dos anos 2000, participavam ativamente das lutas sociais 

urbanas na Paraíba.  

Com relação aos sítios e aos blogs, as publicações e notícias referentes às ações coletivas 

são inexistentes68 e/ou desatualizadas69. Quanto aos perfis nas redes sociais, as páginas de 

vários movimentos, além de raras, não possuem informações relacionadas às lutas recentes. 

Além disso, vários perfis pessoais de coordenadores e lideranças conhecidas estampam, em 

meio ao pleito de 2016, propagandas políticas cujas cores e elementos simbólicos 

majoritariamente fazem alusão ao grupo político liderado por Ricardo Coutinho. 

Em outros casos, mesmo quando as páginas dos movimentos estampam atualizações 

recentes, divulgando suas ações e utilizando o meio digital como forma de mobilização, as 

movimentações políticas em João Pessoa aparecem, frequentemente, relacionadas à “luta contra 

o golpe”. Raríssimas são as postagens que fazem referências ocupações, protestos, 

reivindicações e enfrentamentos vinculados a alguma luta específica na cidade70. 

É importante deixar claro que não buscamos personalizar o processo de cooptação, 

relacionando-o, exclusivamente, a um processo político conjuntural e local. Conforme assevera 

Souza (2006, p. 455), uma das tendências marcantes da participação social no seio de 

sociedades heterônomas é o risco permanente de cooptação estrutural, ou seja: 

 

[...] uma cooptação não deliberada, mas sim difusa: uma cooptação derivada 

do poder de sedução das instituições existentes, heterônomas, e do imaginário 

                                                           
68 A título de exemplo, visitar este blog: <http://mnlmpb.blogspot.com.br/>. Acesso em: 29 set. 2016. 
69 A título de exemplo, visitar este blog: < http://mnlmcabedelopb.blogspot.com.br/>. Acesso em: 29 set. 2016 
70 A título de exemplo, visitar este perfil: <https://www.facebook.com/mlbparaiba/?fref=ts>. Acesso em: 29 set. 

2016. 
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instituído, heterônomo. Enquanto a cooptação de indivíduos, organizações e 

grupos sociais inteiros, no interior e mediante um esquema participativo, é 

perceptível, gera efeitos no curto e médio prazos e tem a ver com instâncias e 

ações determinadas (estas últimas muitas vezes intencionais), a cooptação 

estrutural, ainda que seja alimentada por instâncias e canais definidos e pelas 

expectativas que geram e pelos sinais que emitem e difundem, é um processo 

quase imperceptível e de longo prazo, que não se prende ou reduz a uma 

instância ou canal específico.      

 

Quando insistimos no processo de cooptação como característica importante para 

compreendermos a atual conjuntura das lutas urbanas de João Pessoa, estamos buscando 

estabelecer as tensões entre esta e a estrutura do Estado capitalista, na qual os mecanismos de 

desmobilização das massas são marcas constitutivas. Dessa forma, a conjuntura política 

inaugurada a parir de 2005 na capital paraibana, caracterizada pela ascensão de um grupo 

político identificado com as lutas populares e pela ampliação dos espaços de luta institucional, 

potencializou as tendências estruturais de cooptação.  

De 2005 aos dias atuais, tais esquemas cooptativos foram ampliados, em especial, por 

dois aspectos conjunturais: a eleição, em 2010, de Ricardo Vieira Coutinho ao cargo de 

governador do estado da Paraíba, e a vitória, no pleito de 2012, de Luciano Cartaxo Pires de 

Sá, que o fez assumir a chefia do poder executivo municipal. Enquanto o primeiro passou a 

dispor de uma estrutura burocrática mais ampla, fato que lhe permitiu a incorporação de mais 

lideranças populares aos quadros funcionais estatais, o segundo, tendo boa parte de sua carreira 

política vinculada ao Partido dos Trabalhadores (PT), também preencheu uma parte dos cargos 

de livre nomeação com vários integrantes de movimentos sociais.  

Vejamos a análise um militante da Frente Povo Sem Medo71 sobre esse quadro: 

 

Olha só o tamanho do prejuízo: como se não bastasse o fato de Ricardo ter 

levado boa parte dos companheiros para a Prefeitura e, depois, para o estado, 

veio Luciano e, junto com uma parte do PT muito ligada aos movimentos, 

botou outra leva dentro da Prefeitura Municipal. Aí a gente olha para a cidade 

e tem meia dúzia de pessoas tocando os movimentos. E não é de uma hora 

para outra que você recompõe esses quadros. Isso leva um certo tempo. Aí 

cria esta situação contraditória: a cidade cheia de problemas, com as mais 

diversas demandas sociais, uma população que, na minha visão, tá disposta a 

ir pra luta, mas que não tá organizada (Militante da Frente Povo Sem Medo. 

Entrevista em 24/08/2016).  

 

                                                           
71 Trata-se de uma frente que reúne vários movimentos sociais, dentre os quais destacamos o MTST. Essa 

organização surgiu nos anos 2010 objetivando aglutinar os diversos movimentos sociais brasileiros, com vistas 

à superação da fragmentação que os têm caracterizado nas últimas décadas. Em João Pessoa, a Frente Povo Sem 

Medo começou a se articular de modo mais efetivo no final do ano de 2015. Para maiores informações, consultar 

o link:< http://www.povosemmedo.org/>. Acesso em: 17 jan. 2017.    
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Assim, pode-se afirmar que, do ponto de vista político, o amplo processo de absorção 

dos movimentos sociais pela burocracia estatal tem se constituído como um dos principais 

aspectos conjunturais que marcam a contemporaneidade das lutas urbanas em João Pessoa. 

Entretanto, nos últimos anos, o agravamento das questões relativas ao direito à moradia e os 

efeitos da recessão econômica em curso forneceram novos ingredientes que podem, de algum 

modo, influenciar no processo de reorganização dos movimentos sociais na cidade.  

Na conjuntura local, o movimento Terra Livre (TL) tem se notabilizado pela 

manutenção da ação direta como principal tática de reivindicação de suas demandas, 

constituindo-se como exceção dentro do cenário político dos movimentos sociais em João 

Pessoa. 

No capítulo subsequente, centraremos esforços no sentido de compreender como o 

supramencionado movimento tem influenciado decisivamente no processo de organização da 

luta por moradia na capital paraibana, colocando em relevo as ocupações por ele promovidas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – O “TERRA LIVRE - MOVIMENTO POPULAR DO CAMPO E DA CIDADE” 

E SUA PRÁXIS: a territorialização da luta por moradia em João Pessoa-PB 

 

A título de contextualização, pretendemos, no presente capítulo, discorrer, de forma 

mais pormenorizada, sobre os sujeitos sociais com os quais interagimos e colaboramos nos anos 

de pesquisa. Para tanto, iremos resgatar a história do movimento social Terra Livre e das 

Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova, enfatizando os processos de luta que 

se desenrolaram ao longo de suas trajetórias. 

Analisaremos, por meio da exposição que se seguirá, como a articulação do TL com 

moradores de comunidades precárias de João Pessoa foi relevante para o resgate da radicalidade 

das ações políticas relacionadas à luta pela moradia na capital do estado da Paraíba. 

Demonstraremos, ainda, que tal processo de reorganização das lutas sociais urbanas na 

supracitada cidade produziu importantes repercussões espaciais, sendo a constituição das 

ocupações mencionadas no parágrafo anterior a principal delas.  



172 

 
 

As tarefas que perseguiremos neste capítulo estão coadunadas às sugestões 

metodológicas para a investigação geográfica dos movimentos sociais feitas por Ramos (2003). 

Para a autora, os conflitos sociais – que, por seu turno, originam/impulsionam os movimentos 

e ativismos - possuem uma natureza “sociogeográfica”, sendo necessário, para descortina-la, 

entender os seguintes elementos que os constituem:  

1) motivo/objetivo do conflito – consiste em desvelar as razões que provocaram o 

surgimento de determinado movimento ou ativismo social e os objetivos perseguidos por seus 

protagonistas;  

2) protagonistas – são os indivíduos que se colocam em movimento, engendrando 

práticas políticas, instituindo relações sociais, produzindo discursos e especializando suas 

ações. É imprescindível compreender suas identidades e as experiências coletivas que 

concorreram produzi-las, bem como compreender seus projetos políticos. De modo geral, são 

aqueles homens e mulheres que passam a contestar sua condição sociogeográfica;  

3) antagonistas – são os grupos e/ou instituições que atuam no sentido de manutenção 

do status quo, isto é, aqueles que impõem a ordem social da qual se beneficiam e que, por isso, 

procuram mantê-la.    

4) tipos de organização – são as formas por meio das quais os ativismos e movimentos 

sociais se organizam em busca de seus objetivos: sindicatos, frentes, coletivos, associações de 

moradores etc.; 

5) formas de manifestação – são as ações, táticas e estratégias através das quais os 

movimentos sociais expressam sua contestação à ordem estabelecida. Ex.: ocupações, 

acampamentos, passeatas, greves, enfrentamentos armados etc.  

6) escala – diz respeito à área de abrangência e alcance das ações de determinado 

ativismo, bem como está relacionada à capacidade de articulação política e profundidade dos 

questionamentos colocados. 

    

Com a explicitação de todos esses atributos, esperamos construir um cenário analítico 

a partir do qual faremos, no final do presente capítulo, uma análise da espacialidade das ações 

de luta empreendidas pelo movimento Terra Livre na cidade de João Pessoa. 

Para concretizarmos todos esses objetivos é necessário, como pré-requisito, 

apresentarmos, ainda que de modo sucinto, algumas considerações acerca dos conceitos de 

ativismo e movimento social, de modo a estabelecer algumas distinções que julgamos 

relevantes para a compreensão dos processos que estarão sob análise ao longo deste e do 

próximo capítulos.   
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3.1 ATIVISMOS E MOVIMENTOS SOCIAIS: reflexões sobre uma distinção conceitual  

       necessária 

 

A tarefa de adentrar ao denso cipoal teórico-conceitual que caracteriza a abordagem 

sobre os movimentos sociais nada tem de simples. Nos mais diversos ambientes acadêmicos 

espalhados pela Europa e Estados Unidos, esse tema tem sido alvo de reflexões desde, pelo 

menos, os anos 1960, sendo o decênio imediatamente posterior aquele que marcou mais 

destacadamente a intensificação da produção científica sobre as diversas ações coletivas que, 

de modo mais ou menos organizado, surgiram na esteira das crescentes contestações sociais ao 

conjunto de heteronomias engendradas tanto nas sociedades capitalistas quanto nos países nos 

quais vigeu o “socialismo real”.  

Até a década de 1960, as reflexões críticas acerca da noção de movimento social 

estavam amplamente vinculadas ao protagonismo revolucionário do proletariado – 

compreendido como classe determinada por e a partir das relações de exploração capitalista do 

trabalho – e à crença em seu potencial organizativo. Nesse contexto, os sindicatos e os partidos 

políticos socialistas assumiam a forma mais bem-acabada da organização das massas, com 

vistas à superação da ordem socioeconômica do capital. As iniciativas sociais que fugissem 

desse espectro – e elas eram cada vez mais comuns ao longo da década – não eram consideradas 

como autênticos movimentos sociais por uma parte significativa dos estudiosos (DOIMO, 

1995).   

A partir dos anos 1970, com as mudanças ocorridas na esfera produtiva da sociedade 

capitalista e a crise do socialismo burocrático, os questionamentos sociais eclodiram com pautas 

diversas e em muito extrapolaram os limites da esfera produtiva, a exemplo dos movimentos 

de estudantes, de mulheres, pacifistas, ambientalistas, contra as ditaduras latino-americanas etc. 

A emergência dessa diversidade de protagonistas instigou pensadores de todo mundo, a 

exemplo de Touraine (1974; 1977b; 1995) e Manuel Castells (1974; 1999), a refletir sobre a 

natureza e as nuances políticas desses sujeitos coletivos.  

Gohn (2008; 2011a) realizou um extenso inventário das diversas abordagens teóricas e 

conceituais que buscaram analisar a natureza dessas ações coletivas. Das “teorias clássicas 

sobre as ações coletivas” às “novas teorias dos movimentos sociais”, são múltiplas as maneiras 

de se interpretar o fenômeno das ações coletivas organizadas e são igualmente diversos os 

matizes políticos daqueles pesquisadores comprometidos com a análise científica do tema.  
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Apesar de todo o acúmulo de discussão científica sobre os movimentos e ativismos 

sociais no âmbito da teoria social crítica, várias questões teóricas e políticas que revestem esses 

fenômenos permanecem em aberto, seja pela persistência de imprecisões, pelo anacronismo 

conceitual ou pela incapacidade analítica de determinados enfoques em lidar com a 

complexidade assumida pelos sujeitos coletivos da atualidade.  

Nesse sentido, o presente subcapítulo, longe de pretender realizar tarefa semelhante 

àquela que foi empreendida por Gohn (2008; 2011a), tem como preocupação refletir (de forma 

articulada) sobre o seguinte: os elementos que permitem a distinção entre ativismos e 

movimentos sociais, a fim de evitar que sejam colocadas sob a mesma guarida conceitual ações 

coletivas que muito se diferem em matéria de objetivos, alcance, capacidade organizativa, 

horizonte político-ideológico etc. 

Como observa Souza (2006), a expressão “movimento social” desperta a simpatia de 

grande parte dos acadêmicos brasileiros interessados no protagonismo popular e suas formas 

de contestar o status quo heterônomo que caracteriza a sociedade capitalista. Nos anos 1970 e 

1980, na esteira da eclosão de diversos movimentos sociais, uma parte significativa da literatura 

científica brasileira sobre o tema empregou a expressão de modo indiscriminado72. Desse modo:  

 

[...] praticamente ‘tudo’ passou a ser denominado movimento social: de uma 

organização paroquial reivindicativa de bairro ou favela, às vezes até criada 

e/ou manipulada por políticos clientelistas, até organizações e mobilizações 

muito mais abrangentes, contestatárias e capazes de contextualizar os 

problemas urbanos dentro de preocupações com a política e a economia em 

escalas supralocais (SOUZA, 2006, p. 274).  

 

Exemplos dessa generalização podem ser observados mesmo nas obras de 

pesquisadores reconhecidos pelas grandes contribuições que produziram acerca dos 

movimentos sociais. Nas primeiras páginas da obra ‘Movimentos sociais no início do século 

XXI: antigos e novos atores sociais’, Gohn (2015, p. 13) definiu assim movimento social: 

 

Para nós, desde logo é preciso demarcarmos nosso entendimento sobre o que 

são movimentos sociais: nós o vemos como ações sociais coletivas de caráter 

sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se 

organizar e expressar suas demandas. Na ação concreta, essas formas adotam 

diferentes estratégias que variam da simples denúncia, passando pela pressão 

direta (mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem 

constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.), até as pressões 

indiretas. Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de 

                                                           
72 Críticas profundas e perspicazes sobre a fragilidade analítica e conceitual da literatura brasileira sobre 

movimentos sociais nos anos 1970 e 1980 são encontradas em Silva e Ribeiro (1985), Souza (1988) e Ribeiro 

(1991).  
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redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais, e utilizam-se muito 

dos novos meios de comunicação e informação como a internet. 

    

A transcrição evidencia o problema teórico que desejamos enfrentar, para o qual autores 

como Souza (1988; 2006) e Ribeiro (1991) vêm chamando atenção há alguns anos: a excessiva 

plasticidade com a qual o conceito de movimento social tem sido empregado no âmbito da 

teoria social crítica, colocando sobre o mesmo espectro conceitual ações e organizações 

coletivas completamente díspares em matéria de horizonte político-ideológico. Se 

assumíssemos como verdadeira a definição explicitada no fragmento acima, estaríamos 

incorrendo em uma generalização73 que transforma qualquer ação social coletiva em 

movimento social. É disso que desejamos nos afastar neste trabalho. 

Os esforços para superar tal imprecisão não são recentes e nem restritos à literatura 

científica brasileira. Touraine (1974; 1977a; 1977b; 1995), sociólogo pioneiro nos estudos 

sobre movimentos sociais, já demonstrava preocupação em estabelecer as especificidades 

processuais e de conteúdo das ações coletivas que vislumbrara.  

Já nos anos 1970, o autor definiu movimento social como “a ação conflitante de agentes 

de classes sociais lutando pelo controle do sistema de ação histórica” (1977b, p. 336). O sistema 

de ação histórica, para o pensador francês, consiste em um campo social e cultural que orienta 

e direciona o desenvolvimento da sociedade. Assim, os movimentos sociais se expressam por 

meio do “confronto de interesses opostos para controlar forças de desenvolvimento e do campo 

de experiência histórica de uma sociedade”. O genuíno movimento social seria, na perspectiva 

de Touraine (1977b, p. 344), aquele que se coloca em luta “face a face com a classe dirigente”.  

Na visão de Touraine, aquilo que deve receber a denominação de movimento social 

constitui um tipo específico de ação social, caracterizado por contestações radicais ao status 

quo e pelo horizonte de superação da sociedade instituída. Um movimento social em sentido 

forte não pode prescindir da capacidade de articulação de diversas escalas de luta, bem como 

deve perseguir, de forma consciente, um claro projeto político. O cientista supracitado enxerga 

o fenômeno dos movimentos sociais como expressão profunda das contradições inerentes ao 

modelo societário vigente, motivo pelo qual deve conter, inexoravelmente, um viés radical. 

A despeito das mudanças nas construções teóricas e nas posições políticas do sociólogo 

ao longo das últimas décadas – vide, a título de exemplo, Touraine (1998; 2003) -, pode-se 

afirmar que este estabeleceu determinados parâmetros conceituais e analíticos que 

                                                           
73 O problema da generalização que estamos apontando aparece em outras obras de Gohn, vide o exemplo de 

“Movimentos Sociais e Luta Pela Moradia” e “Movimentos Sociais e Redes de Mobilizações Civis no Brasil 

Contemporâneo” (GOHN, 1991; 2013).  
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influenciaram diversos autores. O traço fundamental da sua abordagem é a busca pela distinção 

da natureza e do conteúdo dos diversos tipos de ações sociais coletivas. 

Foi baseado nesses parâmetros que Touraine (1989), ao analisar os movimentos sociais 

urbanos que surgiram na América Latina e, especialmente, no Brasil após 1970, chegou a 

afirmar que estes, apesar de denunciarem “os limites ou as crises do sistema político”, jamais 

significaram “a presença de atores coletivos desejosos e capazes de pôr em causa a organização 

social” de forma mais abrangente e sistemática (TOURAINE, 1989, p. 280). 

Essas conclusões, a despeito de incorrerem em boa dose de açodamento e, em certo 

sentido, carregarem inúmeros equívocos, serviram, em certa medida, para pôr em 

questionamento o otimismo teórico que marcou o nascimento da literatura científica sobre 

movimentos sociais, ao mesmo tempo em que demarcaram a posição do autor em relação à 

necessidade de tratamento teórico mais profundo acerca do tema (DOIMO, 1995). 

Castells (2000), autor que formulou seminais contribuições acerca dos movimentos 

sociais, notadamente os urbanos, também insistiu na necessidade de diferenciar as ações 

coletivas segundo sua natureza e conteúdo político. Para o sociólogo, o movimento social pode 

ser entendido como: 

 

Um conjunto de práticas que resulta da articulação de uma conjuntura 

definida, ao mesmo tempo, pela inserção dos agentes de apoio na estrutura 

urbana e na estrutura social, e de tal modo que o seu desenvolvimento tenda 

objetivamente para a transformação estrutural do sistema urbano ou para uma 

modificação substancial das relações de forças na luta de classes, quer dizer, 

em última instância no poder do Estado (CASTELLS, 2000, p. 540).  

 

Em outro trabalho, Castells (1983, p. 328) estabeleceu, de forma mais pormenorizada, 

os atributos que definem e particularizam os movimentos sociais em relação às demais ações 

coletivas: 

 

Em primeiro lugar, precisamos deixar claro que acreditamos estar 

considerando um fenômeno do tipo homogêneo. Isto é, sob o termo geral dos 

movimentos urbanos (ou lutas urbanas, como costumávamos denominá-las), 

estamos considerando formas muito diferentes de mobilização, desde a dos 

posseiros contra-culturais até as das associações de bairros de classe média e 

grupos de defesa das favelas. No entanto, apesar dessa diversidade, todos eles 

parecem partilhar algumas características básicas: 1) eles se consideram 

urbanos, ou cidadãos, ou, em alguns caso, relacionados com a cidade (ou a 

comunidade) em sua autodenominação. 2) são de base local e territorialmente 

definidas, características que serão decisivas para nos ajudar a determinar seus 

significados. 3) eles tendem a se mobilizar em torno de três objetivos 

principais que identificamos em nossa visão geral como crucial para os nossos 

estudos de caso; consumo coletivo, identidade cultural e autogestão política. 
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Além disso, nossa hipótese é que somente quando os três temas se combinam 

na prática de um movimento é que as mudanças sociais acontecem, enquanto 

a separação de qualquer um dos objetivos e uma autodefinição restrita os 

convertem em um grupo de interesse que será moldado nas instituições 

estabelecidas da sociedade, perdendo assim a maior parte da sua identidade e 

impacto. Apontamos, também, que não chegamos a esses três objetivos por 

acidente, uma vez que eles são os principais pontos de oposição às lógicas 

dominantes do capitalismo, informacionalismo e estatismo (Tradução livre a 

partir de CASTELLS, 1983, p. 328)74.  

 

É possível reconhecer nos dois autores mencionados nos parágrafos precedentes um 

pioneirismo quanto ao esforço para não se atribuir a toda e qualquer ação social coletiva o status 

de movimento.  

Além da ausência de rigor teórico no emprego do conceito, Castells (1983) observou 

ainda que a literatura europeia e estadunidense acerca dos movimentos sociais padecia de outros 

dois males: o empirismo excessivo e a escassez de reflexão teórica. 

Ao se referirem à produção acadêmica brasileira sobre movimentos sociais nas décadas 

de 1970 e 1980, autores como Souza (1988; 2006), Silva e Ribeiro (1985) e Doimo (1995) 

reconheceram alguns dos problemas que Castells (1983) apontara nos trabalhos alvejados por 

sua crítica, ou seja, parte significativa da produção científica nacional também padeceu de 

abordagens desprovidas do rigor teórico necessário no plano conceitual, com forte dose de 

empirismo e pobreza analítica. 

No que tange ao tratamento conceitual dos movimentos sociais, cumpra-se o dever de 

enfatizar a existência de uma certa tradição teórica - inaugurada por Touraine (1974; 1977a; 

1977b; 1995) e corroborada por autores como Castells (1983; 2000); Silva e Ribeiro (1985) e 

Souza (1988; 2006) – que aponta para a necessidade de se estabelecer as diferenças que se 

impõem diante da diversidade das ações coletivas.  

                                                           
74 First of all, let us make clear that we believe we are considering, in general, a somewhat homogeneus 

phenomenon. To be sure, under the general term of urban movements (or urban struggles as we used to call 

term) we are considering very different forms of mobilization, from counter-cultural squatters to middle class 

neighbourhood associations and shanty town defense groups. Nevertheless they all seem to share some basic 

characteristics in spite of their diversity: 1) They consider themselves as urban, or citizen, or, in any case, related 

to the city (or the community) in their self-denomination. 2) They are locally-based and territorially defined, a 

feature that will be decisive in helping us determine their significance. 3) They tend to moblize around three 

major goals that we identified in our general overview and found to be crucial in our case studies; collective 

consumption, cultural identity, and political self-management. Furthermore, our tried and tested hypothesis is 

that only when the three themes combine in a movement´s practice does it bring about social change, while the 

separation of any of the goals and a narrow self-definition turn it into na interest group that will be moulded 

into the established institutions of society, so losing most of its identity and impact. We also pointed that these 

three goals were not arrived at by accident, but are the major points of opposition the dominant logics of 

capitalismo, informationalism, and statism. 
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Neste trabalho, ainda que guardemos reservas75 quanto à determinadas posições teórico-

políticas assumidas por Touraine (1974, 1977a, 1977b), estamos em posição de concordância 

para com os autores mencionados no parágrafo precedente no que se refere à necessidade de 

distinguir conceitualmente o movimento social das demais formas de expressão das 

contestações erigidas pela sociedade.  

Para isso, reconheçamos, inicialmente, a existência e os múltiplos significados de 

diversas ações coletivas marcadas pela espontaneidade e pelo caráter episódico, a exemplo dos 

saques, quebra-quebras, bloqueio de ruas nos casos de graves acidentes etc. Essas ações, 

embora possam integrar um conjunto de táticas organizadas e articuladas por movimentos 

sociais, não se caracterizam, quando executadas isoladamente, como parte de uma ação coletiva 

que vislumbre objetivos políticos mais ousados e previamente estabelecidos. Tais iniciativas, 

embora, de algum modo, denunciem problemas e contradições sócio-espaciais, não apontam 

para um projeto que ultrapasse a demanda imediata e são marcadas pela efemeridade. Como 

bem observa Ribeiro et al. (2001, p. 10), essas ações sociais “não visam à conquista de direitos 

e/ou não veiculam um projeto que ultrapasse os estímulos mais imediatos da conjuntura”, isto 

é, não questionam de modo mais profundo o status quo. Pode-se afirmar, portanto, que ações 

dessa natureza não se enquadram no conceito de ativismos sociais (tampouco no de movimento 

social), podendo, isto sim, receber a denominação genérica de ação coletiva. Elas exprimem 

dor, revolta, sentimento de injustiça e, ao mesmo tempo, constituem-se como formas de impor 

visibilidade e de se fazer ouvir (RAMOS, 2012, p. 178). 

Os ativismos sociais, por seu turno, correspondem a um amplo conjunto de ações 

coletivas nas quais devem estar presentes os seguintes atributos: estrutura organizativa; certa 

durabilidade temporal e; orientação política para consecução de determinados objetivos 

(SOUZA, 2006; 2009b). Como se sabe, essas também são características que diversos 

pesquisadores identificam nos movimentos sociais. O que os diferencia então?   

Preliminarmente, podemos sintetizar as diferenças conceituais entre ativismo e 

movimento social da seguinte maneira: enquanto o primeiro diz respeito às ações coletivas de 

forma mais ampla e genérica, geralmente vinculadas a projetos reivindicativos mais ou menos 

imediatos e que não demandam, para serem conquistados, uma crítica mais contundente ao 

modelo societário vigente e tampouco pressupõem sua superação; o último corresponde àquela 

                                                           
75 Dentre as tais reservas, destacamos aquela apontada por Souza (1988, p. 100-101). Para o mencionado geógrafo, 

Touraine, em várias de suas obras, “[...] aposta, como alternativa ao estatismo marxista-leninista, na 

democratização e na modernização da sociedade capitalista, graças à ação polinizadora e crítica dos movimentos 

e ao advento da tecnologia pós-industrial. Sem questionar radicalmente o Estado, a heteronomia”.  
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parcela especialmente crítica e ambiciosa dos ativismos, sendo deles um subconjunto. As 

reivindicações mais imediatas dos movimentos sociais, via de regra, constituem elementos 

táticos para a construção de projetos societais alternativos. Examinemos melhor essa distinção 

nos parágrafos subsequentes (SOUZA, 2006). 

Os ativismos76 possuem, geralmente, um caráter reivindicativo pontual que se expressa 

por meio de pautas e demandas específicas, as quais, para serem atendidas, não necessitam de 

transformações radicais nos marcos do status quo, tampouco se baseiam em crítica profunda 

das estruturas sociais vigentes. São exemplos disso as reivindicações em torno da pavimentação 

de ruas, obras de infraestrutura e oferta de serviços urbanos, a luta em torno da efetivação de 

direitos garantidos legalmente, manifestações contra a violência urbana (geralmente animadas 

pela classe média e conduzidas pelas ONGs), organizações de defesa do meio ambiente, entre 

outros. Tais mobilizações, ainda que possuam determinado grau de organização, durabilidade 

e alguma identidade sociopolítica, invariavelmente não pressupõem uma articulação política 

mais ampla e profícua, fato que provoca a sua desmobilização tão logo as demandas pontuais 

sejam atendidas. Trata-se, em geral, de ações coletivas com certo “prazo de validade”. Isso não 

exclui, porém, a possibilidade de que determinadas organizações ativistas, constituídas sob 

condições sócio-espaciais específicas, extrapolem as reivindicações pontuais e passem a 

exercer um papel mais abrangente enquanto agentes de contestação das diversas assimetrias 

sociais existentes (RAMOS, 2012). Ainda assim, é preciso compreender que: 

 

O conteúdo e a natureza política dos ativismos reivindicativos nos indicam 

formas de ação social que não colocam em questão, de forma ampla e 

explícita, as relações de poder que constituem a sociedade, não apresentam 

críticas e questionamentos mais profundos, não articulam a conjuntura e a 

estrutura para poder produzir um discurso e uma prática política mais 

contundente. Mesmo atuando de forma multiescalar, articulando diversas 

organizações e promovendo diferentes mobilizações, esses não conseguem 

(ou não almejam) superar a barreira da reivindicação. São exemplos desse tipo 

de experiência os ativismos de favelas e periferias, geralmente apoiados por 

                                                           
76 Nas palavras de Souza (2006, p. 278), os ativismos são “[...] um conjunto mais amplo de ações públicas 

organizadas, do qual os movimentos sociais seriam um subconjunto. Os ativismos sociais, como ações públicas 

organizadas e relativamente duradouras, diferenciam-se de ações coletivas efêmeras e pouco organizadas ou 

desorganizadas, como quebra-quebras (“vandalismo de protesto”), saques e outras; e, como ações públicas, em 

sentido forte, diferenciam-se tanto da criminalidade ordinária (mesmo organizada) e de organizações terroristas, 

quanto de grupos de pressão e lobbies, em sentido restrito, que tendem a atuar nos “corredores do poder estatal”, 

pressionando parlamentares ou administradores públicos e articulando tráfico de influência, entre outras atividades 

que não propriamente públicas [...] Estes encaminham reivindicações pontuais, sem articulá-las com 

questionamentos mais profundos, relativos a problemas nacionais e internacionais, e sem construir pontes entre a 

conjuntura, cujo domínio não ultrapassam, e as estruturas, que não chegam a tematizar. São, não raro, prisioneiros 

do ou contaminados pelo clientelismo”.   
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ONG’s e organismos de financiamento estrangeiros ligados, principalmente, 

a projetos educacionais e culturais, ou os ativismos ligados à questão 

ambiental, que trabalham basicamente a partir do mote da sustentabilidade e 

da responsabilidade socioambiental (RAMOS, 2012, p. 179-180).  

 

Os movimentos sociais, de sua parte - como “uma modalidade especialmente crítica e 

ambiciosa de ativismo social” (SOUZA, 2006, p. 278) - além de conter as características gerais 

de todo ativismo (estrutura organizativa, certa durabilidade temporal e orientação política para 

consecução de determinados objetivos), notabilizam-se pela capacidade de articular estrutura e 

conjuntura, construir um discurso crítico77 frente às heteronomias postas pela sociedade 

instituinte e articular escalas de modo a ampliar significativamente as repercussões de suas 

ações. Suas estruturas organizativas são consistentes e, via de regra, conseguem transcender a 

qualquer forma de personalismo78 eventualmente existente. Embora recorram à luta 

institucional para suprir algumas de suas demandas, os movimentos sociais, desde que não 

estejam cooptados pelos aparelhos estatais, notabilizam-se pela ação direta, materializada, entre 

outras ações, pelas ocupações, enfrentamentos, bloqueios de rodovias e/ou avenidas etc. Desse 

modo, os movimentos sociais: 

 

[...] não são ações paroquiais, que se limitam a reivindicar benefícios para 

algum pequeno grupo de pressão específico em escala microlocal [...] São, 

pelo contrário, ações articuladas em escalas geográficas mais amplas e, 

principalmente, com preocupações de mais largo alcance, e cujas demandas, 

ao remeterem a questões-chave no que se refere à problemática da justiça 

social, desafiam, direta ou indiretamente, aspectos importantes do status quo 

(SOUZA, 2008a, p. 191). 

   

Neste instante, julgamos importante ressalvar que as demandas apresentadas pela ação 

dos movimentos sociais, se não necessitam de uma verdadeira revolução para serem atendidas, 

reclamam, ao menos, reformas profundas, amparadas, geralmente, por políticas públicas mais 

universalistas (SOUZA, 2008a).  

                                                           
77 Tomemos por exemplo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Nesse movimento, a luta 

pela terra está amparada por uma crítica profunda à estrutura fundiária brasileira, bem como, em última análise, 

à propriedade privada enquanto fundamento da sociedade burguesa. Ainda que tais posicionamentos não sejam 

assumidos integralmente e de forma plenamente consciente por todos os indivíduos que compõem a sua base 

social, o conjunto das ações políticas protagonizadas pelo MST possuem todos os atributos que caracterizam, no 

fundo, uma luta contra o modelo societário posto (FERNANDES, 1994; 1999). 
78 Por mais que as lideranças exerçam papel decisivo na articulação política de movimentos sociais, suas estruturas 

organizativas podem continuar a funcionar mesmo que determinados indivíduos deixem seus quadros em função 

de divergências ou, como ocorre com alguma frequência, sejam presas ou assassinadas por conta dos 

enfrentamentos derivados das causas que perseguem. Isso não é tão comum nos ativismos reivindicativos mais 

paroquiais. Essas organizações são muito mais permeáveis ao personalismo de suas lideranças e/ou fundadores.   
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Contudo, no que tange às lutas urbanas brasileiras, pode-se afirmar que, na maioria das 

vezes, “não se tem diante de si movimentos sociais, mas sim meros ativismos sociais que não 

chegam a alcançar a forma de autêntico movimento, permanecendo presos a um paroquialismo 

reivindicatório”, ou seja, vinculados à luta por melhorias localizadas para suprir demandas de 

grupos particulares (SOUZA, 2008a, p. 192).  

Outra ressalva importante a ser feita é que um movimento social, para desafiar 

profundamente o status quo, não necessita contestar direta e necessariamente a organização da 

produção, assim como fez o movimento operário ao longo de parte de sua história. Desde nosso 

ponto de vista, existem vários campos de confrontação, tácita ou explícita, das heteronomias 

que caracterizam a sociedade instituída, a exemplo do imaginário, das relações de poder etc. A 

dimensão da produção econômica é apenas uma das dimensões79 nas quais o desafio à ordem 

estabelecida pode ocorrer.  

Porto-Gonçalves (2003, p. 267) contribui de forma seminal com o debate ao afirmar que 

o movimento social implica mudança de posição social. Desse modo: 

 

[…] todo movimento social é portador, em algum grau, de uma nova ordem 

que, como tal, pressupõe novas posições, novas relações, sempre socialmente 

instituídas, entre lugares […]. Afinal, movimento é, literalmente, mudança de 

lugar e, assim, todo movimento social é, de alguma forma, em maior ou menor 

grau, portador de uma outra configuração social possível (Grifos nossos). 

 

Ante o exposto, fica evidente a diferença entre ativismo, entendido como um conjunto 

amplo das ações coletivas organizadas, e movimento social, cuja noção está enraizada no seu 

caráter particularmente ambicioso e profundamente contestatório. Enquanto o primeiro insere-

se no plano reivindicativo pontual (no qual os objetivos almejados não passam pela contestação 

explícita e sistemática da estrutura social e do status quo), o segundo caracteriza-se pela 

radicalidade das suas ações, frequentemente articuladas a um objetivo de superação do modelo 

social vigente (ou, pelo menos, de crítica aguçada do status quo, objetivando transformações 

sociais mais ou menos profundas), ainda que, para isso, não se desconecte, enquanto expediente 

tático, de reivindicações mais pontuais e urgentes.  

Podemos asseverar, como forma de reforçar a distinção conceitual que estamos 

propondo, que todos os atributos que caracterizam um ativismo se fazem, de algum modo, 

presentes nos movimentos sociais. Estes, contudo, possuem determinadas características 

                                                           
79 Embora seja prudente reconhecer que, sob o sistema capitalista, trata-se de um campo decisivo para a 

determinação da realidade social. 
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específicas, sobretudo no que tange ao horizonte político, motivo pelo qual se distingue 

daqueles. Apesar disso: 

 

[...] não se deve cometer o equívoco de ver nessa distinção conceitual uma 

oposição absolutamente rígida: na verdade, o ativismo inteiramente paroquial 

e clientelista e o movimento mais contestatório (esse último sendo algo raro 

de se observar) são nada mais que os extremos de um continuum. Grande parte 

das situações situa-se entre esses dois extremos, ainda que, normalmente, bem 

mais perto do primeiro que do segundo (SOUZA, 2008a, p. 192). 

 

O próprio Souza (2006), principal autor no qual nos amparamos para realizar a distinção 

conceitual entre as noções de ativismo e movimento social, salienta que essa diferenciação é 

relativamente fácil de perceber na teoria, mas não na sua dimensão empírica. As experiências e 

os processos de protagonismo popular, sejam eles ativismos ou movimentos sociais, são 

dinâmicos e constantemente redirecionados pelas condicionantes estruturais e conjunturais da 

vida social.  

Isso significa que ativismos incipientes podem, a partir das dinâmicas históricas em que 

suas práticas sociais efetivas têm lugar, transformarem-se em grandes movimentos, sendo a 

situação inversa também possível80. Além disso, dentro de uma mesma organização coletiva 

podem coexistir diferentes linhas de pensamento e concepções estratégicas que, ao se 

entrelaçarem, tornam a definição de seu ethos político mais complexa. 

Ademais, as experiências empíricas oportunizadas pelos sujeitos estudados nesta tese 

demonstraram, a exemplo do que Ikuta (2008) observou em sua pesquisa, a coexistência de 

práticas radicais e profundamente contestatórias da ordem social vigente e frequentes 

reiterações das relações heterônomas que marcam a atual sociedade. 

Nesse sentido, é imperativo que concordemos com Zibechi (2011). O autor, ao se 

debruçar sobre diversos processos de resistência levados a cabo pelas periferias urbanas na 

América Latina, afirmou que as agendas e os projetos políticos dos sujeitos subalternizados 

                                                           
80 A este respeito, resgatem-se os exemplos das associações de moradores de João Pessoa-PB, cuja atuação política 

desde os anos 1960 foi esmiuçada no Capítulo 2 desta tese. Inicialmente caracterizadas pelo caráter assistencial, 

em meados dos anos 1970 essas organizações se notabilizaram, como vimos, pela contestação profunda, explícita 

e articulada das imposições derivadas das lógicas capitalistas de produção do espaço urbano da capital paraibana. 

Em seu apogeu, organizaram-se em federações cuja escala de atuação ultrapassava a dimensão da 

comunidade/bairro e atingiram repercussões em todo o estado. No final dos anos 1980, com o aprofundamento 

dos esquemas de cooptação, as associações de moradores perderam o impulso movimentalista que mantiveram 

durante uma década e meia. Hoje, acham-se extremamente enfraquecidas e funcionam como agentes 

operacionais de políticas públicas gestadas pelo Estado. Pode-se afirmar que tais associações foram do ativismo 

paroquial à condição de autêntico movimento social, retrocedendo, na atualidade, a uma postura política 

semelhante aos seus momentos iniciais. Souza (1988) observou situação semelhante na cidade do Rio de Janeiro. 

O autor analisou diversas organizações que conseguiram transcender o paroquialismo e transformar uma luta de 

bairro em uma luta a partir do bairro.      
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nem sempre são resultados de formulações prévias e claramente estabelecidas, mas construídos 

dentro do próprio processo, isto é, fazendo-se o caminho ao caminhar (ZIBECHI, 2011, p. 13).  

Essas contradições, que exploraremos mais a fundo em momento posterior do presente 

trabalho, antes de se constituírem como elementos exóticos ao processo de formação dos 

ativismos e movimentos sociais, integram-nos inextricavelmente, sobretudo quando 

consideramos aqueles predominantemente compostos pelo hiperprecariado. 

Em concordância com Souza (2006) e Gohn (2011b), cumpra-se o dever de registrar 

que os ativismos sociais não possuem, necessariamente, um veio político progressista. A 

história é permeada por exemplos de ações coletivas organizadas que foram balizadas por ideais 

reacionários, fascistas, xenofóbicos, fundamentalistas religiosos etc. Alguns deles, a exemplo 

do nazismo e do fascismo, conseguiram introduzir profundas alterações nos sistemas 

sociopolíticos dos países onde tiveram lugar.  

Não é desmedido observar, a esse respeito, a surpresa e o otimismo que os movimentos 

sociais surgidos na década de 1970 produziram em diversos pensadores mundo afora, dada a 

radicalidade das ações diretas que realizavam e as bandeiras progressistas que hasteavam. Em 

contrapartida, esses mesmos estudiosos se viram assustados com o crescimento vertiginoso, nas 

duas décadas posteriores, de várias manifestações ativistas animadas por valores neonazistas, 

xenofóbicos etc. (DOIMO, 1995).  

No que tange às formas de organização dos ativismos e movimentos sociais, julgamos 

importante pontuar, servindo-nos do alerta de Ramos (2012, p. 189), que existem diversas 

maneiras por meio das quais as lutas são organizadas: sindicatos, coletivos, associações, frentes 

etc. Além disso, diferentes ativismos e/ou movimentos podem compor um determinado campo 

de lutas sociais.  

Diante do exposto, cumpra-se o dever de afirmar claramente: o “Terra Livre – 

Movimento Popular do Campo e da Cidade” (TL) pode ser enquadrado dentro daquela parcela 

particularmente ambiciosa dos ativismos sociais, a qual denominamos, a partir da distinção 

conceitual realizada nos parágrafos precedentes, de movimento social. Como veremos com 

mais detalhes no próximo subcapítulo, seu discurso está fundamentado em uma crítica profunda 

ao conjunto de heteronomias estruturais inerentes à sociedade capitalista, bem como aos valores 

imaginários instituídos pela sociabilidade do capital. No horizonte político defendido pelo 

movimento, vislumbra-se a necessidade de superação do atual modelo societário e as demandas 

imediatas em torno das quais a luta se organiza concretamente (moradia, reforma agrária, 

reforma urbana etc.) são perseguidas de modo articulado ao escrutínio crítico das suas origens 

mais profundas. Isso não significa, ressalte-se desde já, que a integralidade de sua base social 
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possua as mesmas aspirações, fato que denota uma contradição a ser esmiuçada no decorrer de 

nossas explanações. Essa base é, diga-se de passagem, majoritariamente formada por 

indivíduos integrantes do que estamos denominando de hiperprecariado urbano, conforme a 

discussão apresentada no primeiro capítulo desta tese. 

  

3.2 TERRA LIVRE – MOVIMENTO POPULAR DO CAMPO E DA CIDADE: história, 

estrutura organizativa e atuação em João Pessoa-PB 

 

Por meio da luta política travada pelo ‘Terra Livre - Movimento Popular do Campo e 

da Cidade’, foram constituídas, na cidade de João Pessoa, as Ocupações Tijolinho Vermelho, 

Capadócia e Terra Nova, cujas experiências servem de base para este trabalho. Diante disso, 

torna-se imperativa a tarefa de contextualizar o Terra Livre, localizando-o no cenário das lutas 

populares nacionais e locais; e explicitando o papel político exercido por esse sujeito no âmbito 

das três ocupações em tela no presente estudo. 

 

3.2.1 Origem e identidade política do Terra Livre 

  

A origem do Terra Livre (TL) está relacionada a um processo relativamente comum na 

história dos movimentos sociais brasileiros: a dissidência política e os rachas dela decorrentes.  

A fundação do TL foi consequência direta da ruptura ocorrida no interior de uma organização 

precedente, o Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL) que, por seu turno, surgiu a partir 

das divergências que marcaram o espectro político progressista no Brasil desde a ascensão do 

Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo federal.    

Cumpre ressaltar, porém, que as dissidências políticas internas aos movimentos sociais 

brasileiros não são novas. Ao analisar processo de fragmentação da luta pela terra no Nordeste 

brasileiro, Lima (2011) afirmou que as divergências ideológicas contribuíram decisivamente 

para cisões nas Ligas Camponesas já nos anos 1950. 

 

[...] o embate ideológico que se travou entre as Ligas Camponesas e o PCB [Partido 

Comunista do Brasil] girava em torno do caráter que a revolução brasileira deveria 

vir a assumir. Esse embate acabou estilhaçando as forças de esquerda, fragmentando-

as exponencialmente. Os termos da discordância entre os grupos poderiam ser 

resumidos da seguinte forma: para as Ligas, sob a liderança de Francisco Julião, 

existia a possibilidade de uma revolução socialista no Brasil, tal como tinha 

acontecido em Cuba, “queimando etapas” [...] Já para o PCB, as reformas estruturais 

deviam ser realizadas de forma institucional (LIMA, 2011. p. 153)   
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Mitidiero Junior (2002), ao estudar o surgimento do Movimento de Libertação dos Sem 

Terra (MLST), apontou as divergências político-ideológicas, táticas e estratégicas como fatores 

determinantes para fissuras internas que ocasionaram a fragmentação da luta pela reforma 

agrária no Brasil (divergências ocorridas, sobretudo, no âmbito das lideranças).   

Na contemporaneidade brasileira, a situação não é muito diferente. A multiplicidade de 

ativismos atualmente existente é reveladora do grau de fragmentação que as lutas sociais 

alcançaram. Para conformação dessa realidade, somam-se aspectos estruturais - a exemplo da 

intensificação da tendência fragmentária que caracteriza a reprodução da vida na atual fase de 

acumulação do capital – e conjunturais.    

No que tange aos aspectos conjunturais, o período compreendido entre 2003 e 2016, 

caracterizado, na esfera federal, pelos governos encabeçados pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT), produziu uma importante reconfiguração nas forças políticas brasileiras. No que diz 

respeito ao plano político-partidário, os descontentes com os destinos do governo petista 

romperam com ele, retirando-lhe apoio político (a exemplo de partidos como PSTU e PCO) ou 

fundando legendas partidárias novas (como é o caso do Partido Socialismo e Liberdade – 

PSOL). Já no que tange aos movimentos sociais, intensificaram-se os históricos rachas, e as 

rupturas foram inevitáveis. Essa fragmentação ocorreu em função de discordâncias internas 

motivadas, principalmente, pelo velho dilema luta institucional x ação direta, pelo alinhamento 

do governo petista e de parte sua base política (centrais sindicais, organizações de movimentos 

sociais etc.) a alguns princípios neoliberais, bem como pelos esquemas de cooptação 

engendrados pelo poder estatal.  

Em uma primeira aproximação, podemos afirmar que o Terra Livre é a dissidência da 

dissidência, uma vez que nasceu de uma fratura interna no MTL81. Esse último, por sua vez, foi 

fundado no ano de 2002 como tentativa de construir uma crítica, à esquerda, das alianças 

políticas (e dos compromissos que elas implicavam) seladas pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT) durante a campanha eleitoral daquele ano e, posteriormente, do governo federal presidido 

por Luiz Inácio Lula da Silva, bem como de seus desdobramentos nas escalas regional e local. 

Era composto por estudantes universitários, ex-militantes do Partido dos Trabalhadores, líderes 

comunitários etc. Seu núcleo central se desenvolveu na cidade de São Paulo, por meio da 

atuação junto às ocupações situadas na zona oeste dessa cidade. Entre 2003 e 2006, o 

movimento se expandiu e passou a manter relações com a luta no campo, notadamente em ações 

circunscritas ao Triângulo Mineiro e ao estado de Goiás.   

                                                           
81 Para uma análise mais pormenorizada das razões que motivaram tais dissidências, consultar os documentos 

constantes no Anexo A.  
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Uma característica marcante do Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL) era a 

coadunação de duas frentes táticas: uma ligada diretamente à luta popular, cujo principal 

tentáculo era a ação direta; outra vinculada à luta institucional, com vários membros atuando 

em partidos (notadamente o PSOL) e disputando espaços dentro da burocracia estatal. 

Essa vinculação à luta “por dentro” do Estado, a partir de disputas eleitorais das quais 

vários integrantes passaram a participar, motivou uma série de animosidades. Um dos 

fundadores do Movimento Terra, Trabalho e Liberdade e atual membro da coordenação 

nacional do Terra Livre (do qual também foi fundador) explicou assim as razões que levaram 

vários militantes à ruptura dentro do MTL: 

 

O MTL surgiu em um contexto de negação do governo do PT, ainda quando 

o Lula estava entrando no governo. A ideia era construir uma crítica, pela 

esquerda, ao governo Lula. Inclusive, o MTL foi muito importante na 

constituição do PSOL. Ele sempre teve, desde a sua origem, uma característica 

que na época a gente achava muito positiva, a gente encarava como uma 

virtude. Era uma atuação dupla. Ele era um movimento popular, tanto no 

campo como na cidade. Ele se expandiu muito a partir de ocupação atrás de 

ocupação, o tempo todo na luta. Principalmente no Triângulo Mineiro e Goiás. 

Mas, ele tinha outra vertente, outra característica. Ele tinha uma certa 

característica de organização política. Tanto que muitos integrantes fizeram 

parte da fundação do PSOL, em 2005. E, ao mesmo tempo, fazia ocupação 

com os movimentos populares. E aí foi o problema. A partir do momento que 

surgiu o PSOL, alguns quadros que tinham mais ligação com essa vertente 

partidária, que na maioria dos casos tem forte vocação oportunista, viram no 

movimento a chance de subir ao poder em cargos eletivos. A ideia era 

aproveitar, do ponto de vista eleitoral, todas as possibilidades do movimento 

da forma mais oportunista que existia. E isso começou a causar um problema 

muito grande dentro do MTL, principalmente entrando em confronto com esse 

caráter mais popular. Como que um movimento popular pode ser oportunista 

na época de eleição? Acontecia de, na época de eleição, você pegar um 

determinado quadro do movimento e submeter toda a base do movimento. Por 

exemplo: uma base que está em meio a uma luta por terra, e colocá-la a serviço 

de uma disputa eleitoral e, inclusive, não tendo um discurso de luta. Isso daí 

começou a causar muitos conflitos no movimento. Havia uma ala, na qual eu 

me incluía, que não aceitava isso de forma alguma. Era o caso, às vezes, de 

largar o movimento popular, não fazer mais ocupação, protesto etc. e se 

dedicar apenas às campanhas eleitorais. E nisso aí alguns descontentes 

começaram a discutir um afastamento do que seria o núcleo principal do 

movimento. Criamos um coletivo interno ao movimento, chamado MTL 

Democrático Independente e, depois, rompemos definitivamente. O 

Movimento Terra, Trabalho e Liberdade fragmentou-se, mas ainda existe, 

pelo menos oficialmente. Ele é composto por frações independentes, mas 

articuladas. Tem no Rio de Janeiro, Alagoas, Goiás e tem dentro do próprio 

PSOL e por aí vai. Nós, os dissidentes, fundamos o Terra Livre. Na verdade, 

o que sobrou de movimento popular de fato, esses que não têm como 

prioridade a disputa político-partidária, formou o Terra Livre. (Militante Terra 

Livre 01. Entrevista realizada em 20/01/2015). 
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Como se percebe na transcrição acima, o estopim da ruptura política dentro do MTL foi 

a apropriação, para fins eleitoreiros, das lutas levadas a cabo pela organização. Nesse sentido, 

o grupo dissidente, embora não negasse a luta institucional como expediente tático relevante, 

entendeu que a vertente partidarizada do movimento estava promovendo um sério 

desvirtuamento dos seus objetivos programáticos.  

 

Nós não partimos da compreensão de que, em nome de um projeto 

revolucionário, qualquer coisa fora da revolução não serve. Não queremos 

deixar vácuo institucional. Se há um espaço político, mesmo reconhecendo 

todas as limitações estratégicas que isso tem, nós vamos lutar para ocupar. O 

que não aceitamos é oportunismo. Teve um momento no MTL que nada do 

que a gente falasse adiantava. Nenhuma crítica quanto ao uso eleitoral da luta 

popular. Nada! Eu faço parte do PSOL. No entanto, penso que a luta popular 

e a luta político-partidária se misturam até certo ponto. E na hora que a coisa 

bagunçar, é pro lado do movimento popular que eu vou! Eu acho importante 

que atuemos nas duas frentes. Eu defendo uma autonomia organizativa do 

movimento popular. Uma direção, um congresso etc. Tudo devidamente 

separado do partido. Mas, nada impede de que uma organização política 

partidária não possa colaborar. (Militante Terra Livre 01. Entrevista realizada 

em 20/01/2015). 

 

A “implosão” completa do MTL, para empregar a expressão utilizada pelo entrevistado, 

ocorreu quatro anos após a sua fundação. Em 2006, portanto, as atividades a ele vinculadas 

encontravam-se cada vez mais rarefeitas no tempo e no espaço. Os seus dissidentes, cerca de 

seis lideranças (que foram acompanhadas por alguns militantes), fundaram, no ano de 2008, o 

Terra Livre – Movimento Popular do Campo e da Cidade (TL). Um dos fundadores do TL 

narrou assim sua criação: 

 

O MTL era grande. O Terra Livre começou não tão grande. Não possuía 

grande quantidade de integrantes, mas, pelo menos, tinha abrangência 

geográfica. Esses dissidentes eram originários de vários estados como 

Alagoas, Goiás, São Paulo etc. Então já nascemos com essa dimensão 

nacional, embora não com um grande contingente de militantes. Pra falar a 

verdade nós já começamos de forma meio pessimista. Quando criamos o 

grupo, a ideia era guardar dentro de uma bandeira várias lutas de movimento 

popular que estavam precisando continuar e que o outro movimento tinha 

abandonado em nome das disputas partidárias. E os interessados em continuar 

tocando as lutas se reuniram e criaram o Terra Livre. A gente tinha um 

acúmulo de discussões que permitiu estabelecer uma base política boa pra 

iniciar a luta. Porém, estávamos bem desanimados com a falta de estrutura, 

com os rumos da esquerda, não tínhamos qualquer pretensão de crescimento 

rápido também... Então a gente criou para manter as lutas que a gente já tinha. 

Conseguimos! De certa forma, conseguimos ampliar para outros estados. 

Algumas outras lutas acabaram refluindo. De lá pra cá, temos um balanço 

positivo porque a gente conseguiu crescer do ponto de vista geográfico e se 

estabelecer como movimento popular importante, mas, do ponto de vista 
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estrutural, de consolidação mesmo, de constituir um poderio maior de fogo 

mesmo [...] enfim. Isso ainda não deu! Precisamos de mais estrutura para 

conseguir avançar na luta (Militante Terra Livre 01. Entrevista realizada em 

20/01/2015).   
 

Quando questionado sobre o que ocorreu com a base social do movimento após a ruptura 

de algumas lideranças, o entrevistado respondeu: 

 

A questão da base é o seguinte: a maior parte da base ficou com a gente. Só 

que a gente não teve sustentação para manter essa base toda. Não tínhamos 

como acompanhar. Porque a ruptura gerou muitas dificuldades estruturais. 

Quando éramos do MTL tínhamos um bom apoio financeiro, principalmente 

pelo auxílio dos sindicatos. Aí quando rompeu, ficamos sem sustento 

financeiro. Aí a gente ficou meio sem pé pra acompanhar todas as ocupações, 

porque eram muitas. Então, as bases mais fortes que a gente tinha eram as de 

Goiás, do Triângulo Mineiro e de São Paulo. A de Goiás veio inteira para o 

Terra Livre e está até hoje. Somos muito fortes por lá. O pessoal do Triângulo 

Mineiro teve uma parte que ficou com a gente e teve uma parte que ficou com 

o MTL. Porém, a maior parte da base do Triângulo Mineiro ficou abandonada. 

Tanto que a gente voltou algum tempo depois, fez uma visita em vários dos 

acampamentos que tinha lá e viu o pessoal com a bandeira, mas sem 

acompanhamento nenhum. Foi uma pena perder o Triângulo Mineiro, porque 

era grande a base lá. O eixo da BR que vai de Belo Horizonte até chegar em 

Goiânia era todo de ocupação do MTL. Perdemos tudo isso.  Chegamos a fazer 

mais ocupação que o MST. O pessoal do MTL também meio que abandonou 

a luta do movimento popular. Eles ficaram como base de apoio do PSOL, 

inclusive com candidatos lá a vários cargos. A base de São Paulo veio inteira 

com o Terra Livre. No fim das contas, a maior parte da base ficou com a gente. 

Teve até uma frase que a gente cunhou para ilustrar essa situação: eles ficaram 

com a estrutura e nós ficamos com a base. Então é isso, praticamente toda a 

base ficou com a gente, exceto no Triângulo Mineiro que ficou meio dividida. 

E lá ficou dividida porque não tivemos pé para acompanhar. Depois disso, o 

MTL desapareceu. Hoje em dia quase não existe porque as principais 

lideranças foram pra o partido, pra eleição, abandonando a luta popular. Há 

uns dois anos eles fizeram uma reunião para refundação do MTL, mas até 

agora a gente não houve falar nada mais deles. Oficialmente até eles ainda 

existem, mas não fazem grandes lutas hoje em dia. (Militante Terra Livre 01. 

Entrevista realizada em 21/12/2016). 

 

Pode-se perceber, por meio das transcrições, que a origem do Terra Livre está 

relacionada, em certa medida, à crítica da luta institucional enquanto expediente tático, sem que 

isso signifique, todavia, desprezá-la integralmente. A organização nasceu em um contexto de 

ampliação dos canais “participativos” institucionalizados no Brasil e de arrefecimento das lutas 

movimentalistas em face do aprofundamento dos esquemas de cooptação. 

Em contraposição a esse quadro político, a base programática da referida organização 

está centrada na ação direta como forma primordial de luta. Esta, por sua vez, constitui-se como 
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principal elemento discursivo da identidade política do TL, como podemos perceber na 

transcrição a seguir. 

 

Fundado em 2008, o Terra Livre se consolida como mais uma organização 

popular que continua resistindo e lutando, ao lado de todos os que não se 

entregaram, não se deixaram cooptar, nem se venderam. Apresentamos o 

Manifesto do Congresso Terra Livre que apresenta nosso acúmulo político, 

forjado nas experiências concretas de luta e ação direta do povo pobre. 

[...] O Movimento Popular Terra Livre, em seu primeiro Congresso, faz um 

chamado em voz alta pela insurgência permanente contra o capital e seus 

governos, e continua fazendo sua parte, construindo ação direta com a 

formação da consciência de seus integrantes, entendendo que somos apenas 

um pequeno pedaço de um projeto global que luta pela liberdade, pela 

democracia real e direta, pela distribuição das riquezas e das terras, pela 

biodiversidade, pelo meio-ambiente equilibrado com a participação de um 

homem novo e solidário, pelo fim das fronteiras e das cercas, por um mundo 

em que caibam todos os povos e que todos possam viver sua vida em paz e 

fraternidade universal (MANIFESTO DO 1º CONGRESSO NACIONAL DO 

TERRA LIVRE)82 (Grifos nossos). 

 

As razões pelas quais a organização foi denominada de Terra Livre foram explicitadas 

no seu manifesto de fundação, datado de 30 de novembro de 2008. Elas derivam de uma visão 

ampla dos problemas que afligem os povos oprimidos e aludem para a necessidade de um 

projeto societário fundado na liberdade.  

 

[...] Apesar disso, todos os dias o sol brilha sobre nossa terra, trazendo um 

sopro de vida e esperança que ilumina os rostos de nossa gente. Apesar disso, 

a água brota de nossas fontes para renovar nossos rios. Apesar disso, as praias 

de nosso vasto litoral continuam trazendo um enorme tesouro ainda 

inexplorado. Acreditamos que existe uma saída para pôr fim a esses 

desmandos que nos enchem de vergonha. A saída está justamente no povo 

brasileiro tomar para si a missão de colocar o País a seu serviço, a serviço da 

maioria. Cabe ao povo brasileiro, o único setor da sociedade que nunca deteve 

o poder, assumir definitivamente o seu destino.  

Nossa terra foi o palco da resistência dos povos contra o Império português e 

toda forma de opressão, como a luta dos Povos das Missões, dos palmarinos 

de Zumbi, dos cabanos do Pará, das revoluções Praieira e Baiana, dos 

seguidores de Antônio Conselheiro, dos farroupilhas, dos marinheiros de João 

Cândido e de tantos outros episódios de heroísmo e de manifestações 

populares e de luta contra a opressão e pela liberdade. Dessa mesma terra pode 

e deve brotar um novo movimento, mais uma ferramenta para que, em uma só 

voz, os pobres do campo e da cidade possam construir uma nova sociedade, 

justa e igualitária, capaz de dar dignidade ao nosso povo. Por isso, estamos 

lançando uma semente, que aqui batizamos de TERRA LIVRE 

(MANIFESTO DE FUNDAÇÃO DO TERRA LIVRE)83. 

                                                           
82 Disponível em: <http://terralivre.org/wp-content/uploads/Manifesto-Congresso-Terra-Livre-2011.pdf>. Acesso 

em: 12 jul. 2015. 
83 Disponível em: <http://terralivre.org/wp-content/uploads/Manifesto.Terra_.Livre_.pdf>. Acesso em: 18 ago. 

2015. 
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É importante frisar que, do ponto de vista das aspirações políticas, a organização em tela 

vislumbra, pelo menos no plano discursivo, a superação do atual modelo societário, conforme 

podemos perceber nas palavras transcritas a seguir. 

 

[...] Cada vez mais os trabalhadores globalmente entendem que o sistema não 

serve para eles, e se revoltam das formas mais diretas: ou lutando por uma 

reivindicação clara, ou através de insurgências violentas. Infelizmente, essas 

revoltas não têm chegado até o fim necessário, pois faltam referências para 

onde ir, existe um vazio de alternativas... 

É preciso ter uma estratégia clara. Vivemos milênios sob o domínio de reis, 

governantes, burgueses, papas e militares, distribuindo os horrores da fome e 

das guerras, explorando, escravizando e roubando a massa de pobres, em 

nome de deuses, do progresso, do desenvolvimento ou de bandeiras e pátrias.  

Fica cada vez mais claro que o sistema baseado no lucro e na concentração de 

riquezas traz crises e miséria, enquanto que os mínimos direitos concedidos 

aos trabalhadores foram historicamente conquistados por eles mesmos, com 

greves, protestos, mártires e revoluções.  

Aí está a esperança de um mundo justo e igualitário: a união da classe 

trabalhadora para destruir o sistema capitalista e construir o socialismo 

internacional, democrático e libertário, a nova cara do novo milênio 

(MANIFESTO DO 1º CONGRESSO NACIONAL DO TERRA LIVRE)84 

(Grifos nossos). 

 

Diante disso, o TL, no que tange ao horizonte político, pode ser enquadrado dentro 

daquela parcela particularmente ambiciosa dos ativismos sociais, a qual denominamos, a partir 

da distinção conceitual realizada no subcapítulo anterior, de movimento social. Isso não 

significa, conforme explicitaremos mais adiante, que a totalidade da base social com a qual a 

organização comumente interage possua as mesmas aspirações. 

A organização declara a necessidade de horizontalidade nas relações internas, conforme 

observamos nas palavras extraídas do Manifesto de Fundação do TL. 

 

Precisamos de uma organização que coloque os seus integrantes e sua base 

social como sujeito de sua construção. A sua direção será comandada pelos 

trabalhadores organizados, politizados e com pensamento crítico e não poderá 

nunca ser personificada em cima de indivíduos, por mais importantes que eles 

sejam. Não aceitaremos o mandonismo, o sectarismo e receitas prontas para 

impor supostas verdades: acreditamos que a libertação de nosso povo será uma 

obra construída cotidianamente. Superar a separação entre os que pensam 

projetos e os que executam tarefas é uma meta que perseguiremos, a partir de 

um trabalho perseverante e permanente nas frentes de mobilização. Esse 

esforço também deve estar voltado para combater e enfrentar o machismo, a 

homofobia, o racismo e outras manifestações segregacionistas que se 

                                                           
84 Disponível em: <http://terralivre.org/wp-content/uploads/Manifesto-Congresso-Terra-Livre-2011.pdf>. Acesso 

em: 12 jul. 2015. 
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encontram arraigados em nossa sociedade. A política correta, a produção 

econômica mais forte e estável ou as conquistas de nosso movimento 

dependem da criatividade de nosso povo, das relações em rede e horizontais, 

da democracia direta. Estimularemos em todas as frentes de ação uma 

educação libertadora que constrói e democratiza o conhecimento na prática do 

dia-a-dia (MANIFESTO DE FUNDAÇÃO DO TERRA LIVRE)85 (Grifos 

nossos). 

  

O TL, a exemplo do que ocorre com várias outras organizações similares, comporta 

diversas correntes políticas. Pode-se dizer, contudo, que há uma certa hegemonia de grupos 

políticos trotskistas, embora o grau com que isso se dá varie de acordo com as preferências 

políticas dos núcleos de militantes espalhados pelo país. Os integrantes declaradamente 

tributários do pensamento libertário (anarquistas especifistas, autonomistas etc.) formam um 

grupo minoritário dentro do movimento.  

Até o presente momento, essas diferenças político-ideológicas têm, ao contrário do que 

ocorre na maioria dos movimentos sociais, estimulado o amadurecimento político da 

organização, gerando uma coexistência que, apesar de gerar tensões, consegue manter certa 

unidade prática. Na opinião de um militante do TL, isso ocorre porque 

 

Nós nos pautamos pela questão da horizontalidade. E nisso somos diferentes 

da maioria das organizações. E essa foi uma construção que a gente foi 

fazendo e que eu acho importante. A raiz disso está no nosso processo de 

formação, no fato de não ter, desde sempre, nenhuma hegemonia de nenhuma 

organização, como tem em outros movimentos. Quando acontece de um 

movimento ter a hegemonia de uma organização [partidária], ou pelo menos, 

quando há uma disputa muito forte de organizações dentro do 

movimento...quando há uma organização que claramente quer hegemonizar o 

movimento, aí isso acaba gerando um braço de ferro. A gente não. A gente 

sempre prezou pela horizontalidade e por não ter essas características. Então 

a gente sempre teve gente organizada, gente de partido, sendo quase todos do 

PSOL, só que, desde nosso surgimento, desde as primeiras linhas de atuação, 

nosso compromisso é com essa certa autonomia do movimento popular. Aliás, 

esse foi o nosso ponto de ruptura com o MTL, conforme já te falei outro dia. 

Isso deriva de um balanço que fizemos até mesmo do socialismo no século 

XX e chegamos à conclusão de que é importante, pelo menos em termos 

relativos, a independência entre movimento e partido. Isso não quer dizer, na 

minha opinião, que as lutas não possam, de alguma forma, se somar (Militante 

Terra Livre 01. Entrevista realizada em 20/01/2015).   

  

As experiências protagonizadas pelo TL (que temos acompanhado organicamente ao 

longo dos últimos anos) comprovam a fala transcrita acima. Embora alguns dos militantes do 

movimento também integrem os quadros políticos do PSOL, em nenhum momento percebemos 

                                                           
85 Disponível em: <http://terralivre.org/wp-content/uploads/Manifesto.Terra_.Livre_.pdf>. Acesso em: 18 ago. 

2015. 



192 

 
 

a apropriação partidária das lutas travadas. Pode-se afirmar, refletindo sobre as práticas do 

movimento, que mais do que a inspiração teórico-política, o principal elemento produtor de 

unidade dentro da organização é, sem dúvida, a aposta na ação direta como forma de luta, não 

apenas pela pressão que gera em torno da resolução das demandas mais imediatas, mas também 

em função do caráter pedagógico nela contido. Nesse sentido, quando perguntado sobre os 

elementos que identificam o movimento, diferenciando-o de outras organizações similares, um 

dos militantes entrevistados respondeu: 

 

Primeiro é que, de 2009 para cá, conseguimos nos manter firmes no propósito 

de partir da luta popular. Espero que continuemos assim. Ou seja, sem ação 

direta. Isso é muito claro para gente! Sem ação direta não chegamos a lugar 

nenhum! Isso está mais do que provado. Porém, eu penso que nossa grande 

vantagem, além dessa aposta na ação direta, que nos faz diferente dos demais 

movimentos, é nossa atuação tanto no campo como na cidade. Salvo engano, 

eu acho que é só a gente que procura integrar as lutas. Essa integração se dá 

não só porque atuamos com militantes nos dois espaços, mas porque tentamos, 

ao máximo, unificar as lutas. Levar os do campo pra cidade e, de forma bem 

menos frequente, fazer com que os da cidade conheçam a luta do homem do 

campo. Somos um movimento, de caráter nacional, de oposição ao governo 

[Dilma Rousseff] – acredite que isso é bem raro – eu penso que a gente é 

único. As características que o Terra Livre tem são bem particulares. E nós 

entendemos que isso é um grande trunfo estratégico. Nós queremos consolidar 

esse movimento de novo tipo, que não traia sua base. Dentro dessa espécie de 

reorganização de forças que está ocorrendo. Então eu resumiria para você 

dizendo o seguinte: primeiro, nós apostamos muitas de nossas fichas na ação 

direta e é por isso que, em tão pouco tempo aqui em João Pessoa, nós fizemos 

tanto barulho; segundo, nós tentamos, tanto quanto possível, articular todas as 

pautas possíveis. Campo e cidade, gênero, diversidade sexual, coletivos 

políticos etc. É um diálogo nem sempre fácil, mas entendemos que é 

importante fazer. (Militante Terra Livre 01. Entrevista realizada em 

20/01/2015).  
 

A busca pela unificação das lutas no campo e na cidade, presente no discurso dos 

militantes, é uma das principais características das ações do TL, fato que se reflete na produção 

simbólico-identitária da organização, conforme demonstra a Figura 04.  

Em alusão às lutas no campo, notadamente pela Reforma Agrária, a foice, instrumento 

de trabalho do agricultor, é sobreposta ao arame farpado, numa representação do movimento 

de ruptura da cerca, que, por sua vez, simboliza a propriedade privada da terra. Em referência 

à luta pela Reforma Urbana, o quadro imagético é composto, em primeiro plano, por um punho 

erguido e cerrado que contrasta com a imagem, ao fundo, de casas, simbolizando a luta por 

moradia. No centro, os dizeres “Terra Livre – movimento popular do campo e da cidade” 

explicitam os espaços de atuação da organização.        
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Figura 04 – Símbolo utilizado pelo Terra Livre 

 
Fonte: Terra Livre. 

 

Atuando tanto no campo como na cidade, a organização tem priorizado a ação direta 

como forma de luta e, desde sua criação, já realizou dezenas de ocupações em vários estados 

brasileiros, notadamente Alagoas, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, 

Sergipe e Paraíba.  

 

Figura 05 – Atuação nacional do movimento social Terra Livre  

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações fornecidas pelo Terra Livre. 

http://www.terralivre.org/
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Diante do exposto, podemos afirmar que o TL nasceu da crítica à conjuntura política 

que marca os movimentos sociais brasileiros desde os anos 1990. Essa crítica está 

fundamentada na constatação de que as apostas na luta institucional resultaram na esterilização 

de vários movimentos sociais, submetendo-os aos interesses partidários e provocando 

retrocessos no processo de organização das massas.  

A julgar pelas experiências que vivenciamos na cidade de João Pessoa-PB, podemos 

afirmar que o TL tem se mantido fiel aos princípios políticos que nortearam a sua criação, 

priorizando a ação direta como forma de luta, buscando autonomia ante as organizações 

partidárias e se esquivando das armadilhas contidas na institucionalidade. 

 

3.2.2 Estrutura organizativa  

 

Souza e Teixeira (2009) realizaram um estudo comparativo entre ocupações urbanas 

organizadas por diversos movimentos sociais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nas 

experiências acompanhadas pelos autores, importantes diferenças organizativas foram 

identificadas.  

Em São Paulo, as ocupações organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 

(MTST) se estruturam mediante uma hierarquia de “coordenações”86, compreendendo desde as 

escalas mais abrangentes até as mais localizadas (coordenações estaduais, regionais, de 

acampamento, das quadras dos acampamentos etc.). Além dos coordenadores, existe um grupo 

mais numeroso nas ocupações organizadas pelo MTST, os “moradores comuns”, que 

constituem a base social do movimento, sem exercer qualquer função na hierarquia proposta.  

No Rio de Janeiro, as ocupações estudadas pelos autores adotam um modelo diferente 

de gestão, no qual não existem coordenações. Nesse caso, há uma instância deliberativa 

composta, exclusivamente, pelos moradores dessas ocupações, denominada genericamente de 

“Coletivo”87. Além do Coletivo, há todo um conjunto de agentes não residentes nas ocupações, 

                                                           
86 Esse padrão de organização também pode ser observado em ocupações do MTST situadas em várias outras 

cidades do país, a exemplo do que ocorre em Recife, conforme evidenciam os estudos realizados por Rodrigues 

(2002) e Santos (2013).    
87 Tal modelo organizativo foi esmiuçado pelos estudos de Almeida (2011), Moreira (2011), Ramos (2012) e 

Grandi (2010; 2015), tendo como objeto de análise algumas ocupações de sem-teto situadas na zona portuária 

do Rio de Janeiro. A principal característica política dessas ocupações (pertencentes à chamada “variante por 

coletivo”) é a clara distinção dos papéis políticos exercidos pelos moradores e pelos não moradores. O 

“Coletivo”, instância deliberativa máxima das ocupações, é formado exclusivamente por seus moradores e 

apenas estes têm direito a voto nas assembleias. O “Apoio”, por seu turno, abrange indivíduos que participam 
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mas que exercem papéis destacados na organização do movimento, sobretudo nos momentos 

imediatamente anteriores e nos primeiros dias de ocupação de um determinado imóvel: são 

aqueles que constituem o chamado “Apoio” das ocupações (SOUZA; TEIXEIRA, 2009).  

Os autores mencionados denominaram de “variante por coordenação” as ocupações 

organizadas a partir de uma estrutura hierárquica de coordenações. De outro modo, aquelas 

ocupações organizadas em torno da instância denominada “Coletivo” foram classificadas como 

pertencentes à “variante por coletivo”. Souza e Teixeira (2009) observaram ainda que, nesta 

última variante, há uma tendência mais forte de horizontalidade nas relações internas.   

Nos apoiando na distinção discutida nos parágrafos precedentes, podemos afirmar que 

a estrutura organizativa do TL (e, por conseguinte, de suas frentes de atuação política) revela 

certa semelhança com o que denominamos de “variante por coordenação”. A base 

organizacional do referido movimento está explicitada na forma de um regimento, cuja 

aprovação se deu durante o I Congresso Nacional do Terra Livre, realizado em setembro de 

2011.  

Contudo, as dificuldades inerentes ao processo de organização da luta popular nem 

sempre permitem que todas as instâncias organizacionais estabelecidas nos documentos se 

materializem na prática. Isso ocorre por inúmeros fatores, dentre os quais destacamos a escassez 

de recursos financeiros, a volatilidade dos grupos de apoio ao movimento, as dificuldades de 

articulação das diversas escalas da luta, os óbices que se colocam na conciliação da militância 

com atividades pessoais  etc. Desse modo, a exemplo do que ocorre em outras organizações, o 

TL apresenta, por assim dizer, uma dualidade organizacional, caracterizada pelo contraste entre 

a estrutura organizativa formal, ou seja, aquela estabelecida em seus documentos, e a estrutura 

organizativa real, isto é, o modo como o movimento consegue, na prática cotidiana, suprir as 

carências e superar as dificuldades apontadas acima, fato que implica na recorrente adaptação 

de seus estatutos formais. 

Do ponto de vista formal, a organização interna do TL se estabelece, segundo seu 

regimento, por meio de uma estrutura hierárquica de coordenações, secretarias e outras 

instâncias, variáveis segundo a escala: 

1) Coordenação Nacional -  é composta por cinco membros titulares e três suplentes, 

sendo todos eleitos nos Congressos Nacionais do TL. Sua principal função é a de articulação 

                                                           
do movimento (estudantes, simpatizantes da causa etc.), seja no planejamento ou na execução das ações, mas 

que não residem nos imóveis ocupados. Com a estabilização da ocupação (redução das ameaças de despejo), o 

Coletivo assume as funções organizativas de forma autônoma e o Apoio se retira dos fóruns deliberativos 

(ALMEIDA, 2011).     
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nacional das diversas frentes de luta encampadas pelos militantes. Está subdividida em sete 

secretarias, a saber: Secretaria de Organização e Articulação Política; Secretaria de Estrutura e 

Finanças; Secretaria de Educação e Formação; Secretaria Jurídica; Secretaria de Produção e 

Assistência Técnica; Secretaria de Juventude; Secretaria de Mulheres e Opressões. 

2) Coordenações Estaduais – são compostas por cinco membros titulares e dois 

suplentes, eleitos nos encontros estaduais. São responsáveis pela articulação entre as diversas 

frentes de atuação existentes em um mesmo estado e a Coordenação Nacional. 

3) Frentes de atuação – são os territórios de atuação concreta do movimento, ou seja, é 

o lócus no qual o processo efetivo de luta se desdobra e a partir do qual ele se organiza. As 

ocupações urbanas e rurais são as principais formas de materialização dessas frentes.  

 

Além dessas, o regimento prevê uma série de instâncias auxiliares, dentre as quais 

destacamos: 

1) Secretaria Executiva – composta por três membros escolhidos, por meio de votação, 

pela Coordenação Nacional. A referida secretaria está incumbida de propor e acompanhar as 

ações do movimento, promovendo a articulação entre as frentes de luta e as coordenações 

estaduais e nacional, sendo responsável, ainda, pela organização dos fóruns deliberativos do 

movimento.  

2) Conselho Político – de caráter consultivo, o Conselho Político é composto por 

intelectuais, simpatizantes e apoiadores comprometidos com a luta do TL. Objetiva auxiliar 

politicamente no processo de construção do movimento e na elaboração de suas diretrizes. 

3) Núcleos de Produção Coletiva – são experiências de organização econômica 

realizadas nas Frentes de Atuação, envolvendo sujeitos residentes nos territórios organizados 

pelo movimento. Objetiva a construção de alternativas econômicas com base em princípios 

cooperativos e autogestionários. 

 

A distância entre aquilo que está estabelecido nos estatutos burocráticos do TL e a 

realidade concreta das lutas que este encampa é considerável. De acordo com as experiências 

vivenciadas junto aos sujeitos pesquisados neste estudo, essa estrutura organizativa formal não 

resiste aos imperativos cotidianos da luta, fazendo com que a organização real seja 

substancialmente diferente daquela preconizada pelos documentos. 
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Em primeiro lugar, o número reduzido88 de militantes com capacidade e experiência 

para exercer funções centrais na estrutura operacional do movimento não permite o 

preenchimento de todos os “cargos” previstos formalmente. Desse modo, ou um mesmo 

integrante acumula funções, ou elas simplesmente não são exercidas. Esse é o caso, a título de 

exemplo, das funções de coordenação nacional e estadual/regional. Em João Pessoa, elas são 

exercidas pelo mesmo indivíduo. Aliás, nas relações cotidianas entre os integrantes do TL, 

muito raramente há uma clara identificação da figura do coordenador, de modo que a noção de 

hierarquia estabelecida formalmente não é muito sobressalente na prática.  

Com relação às instâncias auxiliares, em nenhum momento de nossas experiências junto 

ao TL verificamos a atuação do Conselho Político, tampouco experienciamos a formação de 

qualquer Núcleo de Produção Coletiva nos espaços de luta organizados pelo referido 

movimento.  

Desse modo, a estrutura organizacional real do TL, considerando as experiências que 

vivenciamos juntos às Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova, está 

fundamentada, sobretudo, em uma relativa horizontalidade existente entre seus militantes, 

sejam eles residentes ou não nas frentes de atuação (ocupações)89. As coordenações possuem 

papéis opacos na operacionalização concreta da luta, isto é, diversos militantes exercem funções 

destacadas dentro dos processos organizacionais sem, necessariamente, ostentarem a função 

formal de “coordenador”.  

A estrutura organizativa do TL foi assim definida por dois dos seus componentes: 

 

Nós temos uma organização interna baseada na horizontalidade. A existência 

de coordenadores nacionais é meramente burocrática. Nós, eu e mais uma 

meia dúzia de camaradas espalhados por alguns estados, temos apenas funções 

organizativas. Mas, quem delibera as coisas são os moradores de ocupações 

urbanas, são os agricultores que estão na luta etc. (Militante Terra Livre 01. 

Entrevista realizada em 20/01/2015) 

 

Nossa organização interna busca a horizontalidade. Aqui todo mundo faz tudo, 

até mesmo pelo nosso quadro reduzido. Isso pode soar desorganizado, mas é 

que nós estamos tomando cuidado para evitar a burocratização que há em 

                                                           
88 Membros da coordenação do TL costumam explicar que esse número reduzido se deve, principalmente, ao fato 

de o movimento ter surgindo de um racha, o que provocou uma divisão dos quadros de militantes.     
89 Essa distinção entre os militantes residentes (moradores) e não residentes nas ocupações, que neste momento de 

nossas explanações aparece de modo bastante genérico, possui uma razão de ser: há uma diferença significativa 

em matéria de perfil socioeconômico entre estes e aqueles. Os primeiros são, em geral, trabalhadores 

hiperprecarizados. Os últimos, via de regra, são oriundos de camadas sociais de renda média (“classe média”). 

Pelo que pudemos constatar ao longo dos processos interativos oportunizados pela pesquisa, tais diferenças 

impactam nos processos políticos cotidianos dentro do TL, com repercussões sobre a construção da identidade 

coletiva e sobre a sinergia que move as lutas sob sua bandeira. A posteriori, trataremos disso com mais 

profundidade.      
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outros movimentos. Não queremos que as funções burocráticas abram espaço 

para qualquer tipo de hierarquia. A coordenação nacional tem pura e 

simplesmente a função de interligar as lutas que estão sendo travadas no 

Brasil, de abastecer o nosso site com informações, de atuar na organização do 

Congresso – que é o nosso grande momento – etc. De resto, tudo é decidido 

coletivamente (Militante Terra Livre 03. Fala proferida em reunião no dia 

10/12/2014).  

  

As falas transcritas acima, embora contrastem vivamente com a excessiva 

burocratização contida no regimento do TL, condizem, de algum modo, com a realidade com a 

qual interagimos em João Pessoa. Em primeiro lugar, porque cada ocupação delibera, por meio 

de assembleias das quais qualquer militante pode participar, sobre todas as questões relativas à 

sua organização interna. Em segundo lugar, a própria dificuldade de se pôr em prática tudo 

aquilo que é preconizado pelo mencionado documento impõe relações menos hierarquizadas. 

Por isso, as distâncias existentes entre as estruturas organizativas formal e real não configuram, 

necessariamente, um problema, ao contrário, implicam em relações mais diretas e horizontais 

entre os membros do movimento.  

Nas ocupações organizadas pelo TL em João Pessoa-PB, destacamos a existência de 

duas instâncias organizativas, nas quais todas as decisões mais importantes são tomadas e 

devidamente operacionalizadas: comissão de moradores e assembleias. 

A comissão de moradores é formada, majoritariamente, por indivíduos residentes nas 

ocupações e possui, como função básica, auxiliar no processo de operacionalização das decisões 

coletivas. Nesse sentido, os seus integrantes são responsáveis pela administração das finanças, 

arrecadação de recursos, acompanhamento de atividades, cadastramento de moradores, 

comparecimento às audiências e reuniões junto ao poder público etc. Em geral, essas comissões 

se reúnem quinzenalmente para tratar de assuntos internos e mensalmente para discutir aspectos 

mais gerais da luta juntamente com representantes das outras ocupações. Isso ocorre em fóruns 

denominados de reuniões intercomissionais. 

As assembleias são as instâncias deliberativas máximas nas quais todos têm direito à 

voz e ao voto (inclusive aqueles militantes não residentes nas ocupações). Via de regra, elas 

ocorrem quinzenalmente, sempre nas semanas imediatamente subsequentes àquelas nas quais 

são realizadas as reuniões de comissão. Essa periodicidade, entretanto, pode ser (e é) 

constantemente alterada em função de condicionantes específicos de cada frente de atuação.     

Outro aspecto importante a ser destacado na estrutura organizativa real do TL (e que 

vale para muitos outros movimentos sociais) é aquele que diz respeito ao nível de engajamento 
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político dos militantes. Diferentes fatores90 podem concorrer para que o envolvimento destes 

nos processos de luta ocorra de modo mais ou menos intenso, sendo que, para aqueles militantes 

residentes nas ocupações (moradores91), os desafios impostos pela condição de 

hiperprecariedade tornam ainda maiores as dificuldades relativas ao exercício das atividades 

políticas. Nas experiências vivenciadas junto às Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e 

Terra Nova, podemos reconhecer desde aqueles ocupantes que demonstram alto grau de 

participação nas decisões coletivas e nos processos de operacionalização até os mais alheios, 

geralmente acusados de “não estar nem aí” para os interesses gerais, sendo, muito 

frequentemente, identificados como indivíduos que “estão aqui para ganhar sua casa, mas não 

lutam junto com a gente”. Na verdade, nossa pesquisa revelou que as motivações para tal 

comportamento são diversas, variando do “oportunismo” à instabilidade de empregos e horários 

de trabalho. Essas situações se repetem em várias realidades, conforme atestam os estudos de 

Lima (2004), Almeida (2011), Moreira (2011) e Rodrigues (2002). 

Além dos militantes propriamente integrantes dos quadros do TL, merecem destaque no 

processo de organização das lutas encabeçadas pelo citado movimento os sujeitos que 

constituem o chamado Apoio. São membros de organizações sindicais, artistas, militantes de 

partidos políticos, sujeitos “independentes” e simpatizantes da causa que, de forma mais ou 

menos frequente, contribuem com as frentes de atuação do movimento. Essas contribuições se 

materializam no desenvolvimento de diversas atividades relacionadas à captação de recursos, 

cultura, lazer, doações, assistência jurídica etc.  

Na realidade de João Pessoa, o principal sujeito coletivo que apoia a luta do TL é o 

Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru (NEP). Vinculado ao Centro de Ciências 

Jurídicas da UFPB, o NEP é composto, principalmente, por graduandos do curso de Direito e 

pós-graduandos da área de Direitos Humanos da referida instituição. Os projetos executados 

pelos seus extensionistas consistem, fundamentalmente, na prestação do serviço de assessoria 

                                                           
90 Aprofundaremos a análise sobre esses fatores no Capítulo 4 deste trabalho. 
91 Como deixamos claro na nota 89, a maioria dos indivíduos residentes nas ocupações urbanas do Terra Livre faz 

parte do hiperprecariado. Isso significa que a ocupação de uma edificação ou terreno vazio é a única alternativa 

que lhes resta para suprir a necessidade de moradia. Uma parcela minoritária dos residentes nesses espaços, 

contudo, advém de estratos sociais com melhor nível de renda (estudantes universitários, funcionários públicos, 

membros de partidos políticos etc). Nesses últimos casos, morar nas ocupações urbanas ou acampamentos rurais 

é uma opção pela organicidade da luta. De acordo com relatos de um dos coordenadores nacionais do TL, nas 

frentes de atuação existentes em São Paulo, Goiás e na região do Triângulo Mineiro existem vários militantes 

que, a despeito de terem condições de arcar com os custos referentes à obtenção de uma moradia no mercado 

formal, optam por residir em ocupações do movimento. Nas experiências que acompanhamos em João Pessoa, 

observamos apenas um caso semelhante. Trata-se de um estudante universitário de classe média que residiu por 

alguns dias na Ocupação Terra Nova. Casos semelhantes foram observados por autores como Rodrigues (1988), 

Sader (1988), Doimo (1995), Almeida (2011), Moreira (2011), Santos (2013), Grandi (2015) e Bartholl (2015) 

em seus estudos sobre movimentos sociais. 
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jurídica popular, sendo o atendimento às demandas jurídicas dos movimentos sociais uma de 

suas prioridades, como tem ocorrido, por exemplo, em sua sólida atuação junto ao MST na 

Paraíba.  

Desde os primeiros momentos do TL em João Pessoa, o referido projeto universitário 

tem colaborado, ora auxiliando nos processos jurídicos, ora tomando parte como agente 

pedagógico dentro das ocupações, viabilizando formações e outras atividades políticas. Sua 

linha de atuação fundamenta-se na crítica ao status quo e, especificamente, ao modelo de 

universidade que está posto no Brasil, caracterizado pela pouca capacidade de intervenção sobre 

os problemas reais da sociedade. Nesse sentido, a extensão universitária popular é vista como 

meio de canalizar esforços no sentido de contribuir com a emancipação social.   

Uma característica importante de todos esses sujeitos aos quais fizemos referência nos 

parágrafos precedentes é a fluidez com que se comportam no que diz respeito ao envolvimento 

nas atividades políticas do TL. Frequentemente, observamos mudanças comportamentais que 

alteram o nível de engajamento de uma pessoa ou grupo nos processos inerentes à luta. Desse 

modo, não é difícil encontrar casos em que um militante mais participativo perca o ímpeto, 

mediante fatores do cotidiano sobre os quais discorreremos em etapa futura desta tese. O nível 

de envolvimento dos integrantes do Apoio também é distinto. Existem aqueles cuja colaboração 

é eventual e episódica e outros que se notabilizam por uma atuação mais frequente junto ao 

movimento.  

Retomando o papel das coordenações no âmbito do TL, registre-se que a ocasião na qual 

se nota uma atuação mais proeminente delas é na articulação e organização do Congresso 

Nacional do Terra Livre, instância política máxima do movimento. É nele que todos os sujeitos 

diretamente envolvidos nos espaços de luta sob influência do movimento se reúnem para 

deliberar acerca de seus rumos políticos, ideológicos, táticos e estratégicos. Dessa forma, cada 

uma das frentes de atuação (ocupações urbanas e rurais) define, por meio de eleição, seus 

“delegados”, cuja função é a de levar às plenárias o conjunto de deliberações provenientes dos 

espaços por eles representados. 

 

3.6 – Congresso Nacional do Terra Livre é instância deliberativa para discutir 

e decidir sobre as linhas gerais de ação do Movimento, sua política geral, 

balanço, direção e regimento; devem ocorrer no espaço máximo de 3 em 3 

anos. Deve ser convocado pela Coordenação Nacional com 5 meses de 

antecedência, apresentando todos os critérios de participação e definição dos 

delegados, com um mês de prazo para mudanças nesses critérios pela base 

(REGIMENTO DO TERRA LIVRE92). 

                                                           
92 O documento corresponde ao Anexo B desta tese. 
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Cabe aos coordenadores nacionais e regionais a tarefa de auxiliar na captação de 

recursos para o transporte e hospedagem dos moradores das ocupações e acampamentos que, 

por razões óbvias, não dispõem de recursos para tal empresa. 

 

O congresso é o nosso momento máximo. Fazemos o maior esforço possível 

para levar os representantes das ocupações e demais espaços de luta. Isso 

porque acreditamos que eles têm legitimidade real e verdadeira para definir os 

rumos da luta. É claro que eu, como agente político, vou defender minhas 

posições. Mas, o que a base deliberar está deliberado. Não há o que contestar. 

Isso produz alguns riscos. Estamos falando de pessoas com demandas pessoais 

urgentes. Mas, é um risco que se assume coletivamente. Se errar, erra todo 

mundo! Isso já é válido [...] Então o congresso, com todas as dificuldades que 

temos para realizá-lo, é um momento único, de renovação das esperanças na 

luta coletiva e de definição dos rumos do movimento (Militante Terra Livre 

01. Entrevista realizada em 10/12/2014).   

     

O congresso, definido por vários militantes como instância deliberativa máxima do 

movimento, é organizado em duas fases distintas.  

A primeira, preparatória, consiste na captação de recursos financeiros e construção 

coletiva das temáticas a serem abordadas e se inicia logo após a definição da data e local de 

realização do encontro. A captação financeira é realizada através de contatos com entidades 

sindicais e doações feitas por simpatizantes das causas sociais defendidas pelo movimento. 

Eventualmente, militantes com melhores condições financeiras fazem doações. A construção 

coletiva das temáticas abordadas no congresso passa pela elaboração de textos-base que 

servirão de estímulo para as discussões realizadas nos grupos de trabalho. Eles contêm, 

geralmente, uma análise conjuntural sobre um assunto específico seguido de uma pauta de 

reivindicações. Esses textos devem ser ampla e abertamente discutidos nos espaços de luta e, 

uma vez aprovados, são levados para as plenárias principais do congresso, onde tomam, por 

meio de discussão coletiva, seu formato final93.  

A segunda fase, de culminância, ocorre em data e local previamente definidos e conta 

com a participação dos membros da coordenação nacional, dos militantes das regionais que 

podem se fazer presentes e dos representantes eleitos junto às frentes de atuação. 

O Terra Livre organizou, ao longo de sua história, dois congressos. O primeiro foi 

realizado na cidade de Brazabrantes, estado de Goiás, entre os dias 8 e 11 de setembro de 2011.  

 

                                                           
93 Este pesquisador foi convidado a participar da construção de vários desses textos, notadamente no que tange ao 

programa urbano do movimento. 
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Figura 06 – Cartaz de divulgação do I Congresso Terra Livre 

 
Fonte: Arquivo virtual do movimento Terra Livre. Editado pelo autor em 29/01/2015. 

     

Figura 07 – I Congresso Terra Livre - palestrante profere fala para plateia de 

representantes dos espaços de luta 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 09/09/2011. 

 

 

Figura 08 – I Congresso Terra Livre - representantes dos espaços de luta atentos às falas 

proferidas 
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Fonte: Militante Terra Livre, 09/09/2011. 

 

O sítio eletrônico do movimento, objetivando divulgar esse importante momento da sua 

história, noticiou o evento. É válida a citação abaixo uma vez que revela a dinâmica com a qual 

foram realizados os debates políticos, evidenciando a lógica de funcionamento interno do Terra 

Livre.   

 

Terra Livre realiza o seu I Congresso Nacional para organizar e planejar 

as ações do movimento para o próximo período 

De 09 a 11 de Setembro de 2011, aconteceu o I Congresso do Movimento 

Popular Terra Livre, no município de Brazabrantes – Goiás. Delegados 

representantes das regionais de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba e Goiás além 

de observadores e convidados de importantes organizações da classe 

trabalhadora, participaram das discussões nos três dias fazendo um balanço da 

atuação e organização do movimento no último período como também 

organizando e planejando as ações futuras.  

Na sexta-feira (09/09), após o credenciamento dos delegados e observadores, 

partiu-se para plenária, onde foi lido e aprovado o regimento do congresso. 

Na parte da tarde, em grupos, foi discutida uma proposta de concepção do 

movimento. Os temas debatidos nos grupos foram apresentados, em seguida, 

na plenária com propostas de alterações e emendas.  

À noite foi realizado um ato com a presença de convidados de diversas 

organizações da classe trabalhadora que passaram para dar uma saudação aos 

participantes do I Congresso do Terra Livre, tais como: CSP – Conlutas, 

Intersindical, UGT, STIUEG, SINTSEPE-GO e dos partidos PSOL e PSTU. 

No sábado (10/09), aconteceu um dos principais debates do ponto de vista 

estratégico para consolidação do movimento em algumas regionais que ainda 

não têm um trabalho consolidado, como também ampliar a atuação para outros 

estados onde ainda não estamos organizados.  
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Foi debatida com os delegados a proposta do movimento de se filiar a uma 

central sindical, sendo colocada em pauta a filiação a CSP – Conlutas, a 

Intersindical ou a opção de não integrar nenhuma. Ao final de uma longa 

discussão, a maioria dos delegados optou por reafirmar sua posição de 

observador e participante do processo de recomposição de uma nova central 

unitária da classe trabalhadora e, portanto, decidiu-se por não compor 

organicamente nenhuma central, a não ser que aconteça um processo de 

recomposição no futuro ou ocorra uma mudança na conjuntura que justifique 

o câmbio de posição.  

Na parte da tarde, em grupos, foram lidas e debatidas propostas para o 

regimento interno do movimento e, depois, as mesmas foram apresentadas e 

debatidas em plenária. Após um pequeno intervalo, voltou-se para plenária 

onde foi apresentado o trabalho do Coletivo de Educação em Goiás e de 

Educação e Cultura em São Paulo, mostrando as experiências desenvolvidas, 

como também os limites e desafios para o avanço dos coletivos. Ficou clara a 

importância que o movimento tem tido no campo da discussão da educação 

no e do campo no estado de Goiás, como também a importante atuação na 

periferia de São Paulo.  

A noite foi encerrada com um momento cultural, com churrasco e um bom 

vinho que regou o forró até alta madrugada.  

No domingo (11/09), foi apresentado pela regional de Goiás o trabalho do 

movimento no campo, a luta do movimento pela reforma agrária em uma 

conjuntura onde está muito difícil à organização e luta pela democratização 

do acesso à terra no Brasil, apresentando as questões fundamentais para que 

possamos avançar na conquista da mesma. Já a Regional Paulista apresentou 

a atuação do movimento na organização dos trabalhadores na cidade, 

sobretudo pela reforma urbana.  

Por fim, foi realizada a plenária final do congresso. Nela foram apresentados 

para apreciação da plenária todos os pontos discutidos e debatidos para 

deliberação final. Após o momento foi apresentado um conjunto de moções e 

apoios a lutas importantes da classe trabalhadora que tem acontecido por todo 

o Brasil. Em seguida foi apresentada e aclamada por unanimidade a nova 

coordenação nacional que terá a tarefa de conduzir as ações do movimento, 

em nível nacional, no próximo período.  

O Congresso foi encerrado com uma mística que levou os militantes a 

perceberem a necessidade de continuarmos nossa marcha para conquistar a 

nossa tão sonhada terra tanto no campo como na cidade mais acima de tudo 

para construirmos uma nova sociedade 94. 

 

Um militante do TL fez o seguinte balanço do evento: 

 

O evento foi muito importante porque [...] aprovamos nossa linha política, 

vimos alguns dos primeiros resultados das lutas que encampamos. Foi um 

saldo positivo. As divergências políticas foram postas, mas nós conseguimos 

deliberar tudo da forma mais horizontal e democrática possível. Algumas 

falhas ficaram evidentes também. Falhas de estrutura, de organização. Mas, é 

normal para um movimento que nasceu sem muitos recursos (Militante Terra 

Livre 01. Entrevista realizada em 22/03/2015).   

 

                                                           
94 Disponível em: <http://terralivre.org/2011/09/terra-livre-realiza-o-seu-i-congresso-nacional-para-organizar-e-

planejar-as-acoes-do-movimento-para-o-proximo-periodo/>. Acesso em: 29 jan. 2015.  
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O segundo congresso do TL foi realizado entre os dias 30 de janeiro e 01 de fevereiro 

de 2015, também na cidade de Brazabrantes-GO. Conforme evidencia o cartaz de divulgação 

do evento (Figura 09), as reformas Agrária e Urbana foram os temas centrais das discussões. 

Além disso, em um contexto marcado pelo arrefecimento dos movimentos populares, o TL 

concluiu pela necessidade de fortalecer a ação direta como forma de luta. 

 

Figura 09 – Cartaz de divulgação do II Congresso Terra Livre 

 
Fonte: Arquivo virtual do Terra Livre. 

 

Os debates realizados acerca da conjuntura nacional resultaram na Carta de Brazabantes, 

documento no qual o TL sintetizou suas diretrizes políticas para o atual contexto histórico: 

 

As Jornadas de Junho de 2013 iniciaram com protestos contra aumentos de 

passagens nas grandes cidades. Os protestos carregavam ideias progressistas, 

contra a violência policial, pelos direitos dos LGBTs, Mulheres, Indígenas, 

pelos direitos sociais (saúde, educação, moradia, etc.), entre outras. A direita, 
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ao perceber o perigo do povo nas ruas, passou a ir para os protestos de forma 

violenta e, através da mídia, tentou ganhar as massas ou pelo menos manipular 

o processo, mas não obtiveram êxito. 

[...] O ano de 2015 inicia com um cenário que aponta para o aumento das lutas 

na cidade e no campo, a reeleição do PT e a sua frágil condição administrativa, 

bem como a ampliação do seu arco de alianças, que definiu o aprofundamento 

da aplicação do receituário neoliberal (corte de investimentos públicos, 

privatizações, corte de direitos trabalhistas e juros altos). 

[...] Em Dilma e o PT, não podemos confiar, pois mesmo com uma parte dos 

movimentos sociais críticos às políticas aplicadas pelo petismo, a sua agenda 

apresentada demonstrou atender exatamente os interesses daqueles contrários 

aos interesses do povo. Já houve grandes corte no orçamento e os anúncios 

são de apertar os cintos e, até mesmo o Plebiscito pela Constituinte da 

Reforma Política o PT está esquecendo, o que poderia puxar alguma 

mobilização mais geral dos trabalhadores. 

O TL nasceu e cresceu querendo fazer parte de um grande processo de 

transformações liderado pela classe trabalhadora. E sabemos que a construção 

do movimento popular no Brasil vai contribuir muito com esse objetivo, por 

isso, iremos nos incorporar nos processos de lutas nesse próximo período, com 

definição de incorporação e participação em lutas que estão em curso e se 

formando: 

- Luta contra aumento das passagens do transporte; 

- Ampliar e apoiar as ocupações no campo (incluindo indígenas e 

quilombolas) e na cidade; 

- Aprofundar a relação com os movimentos mais dinâmicos na luta social, 

para o fortalecimento das lutas da classe trabalhadora; 

- Contribuir com o fortalecimento da Frente de Resistência Urbana, 

articulando outros movimentos de luta urbana (Movimento Passe Livre, Rede 

Extremo Sul, Comitê Popular da Copa, entre outros) e colaborar para sua 

constituição nos estados onde estamos presentes; 

- Participar do Encontro Nacional pelas Reformas Populares, com vistas a 

contribuir na elaboração das propostas e construção da Frente de Lutas 

nacional, e do Espaço de Unidade de Ação; 

- Participar das Frentes de Lutas contra as opressões (Mulheres, LGBTT, 

antixenófobas, antirracistas, contra a violência do estado, entre outras); 

- Por uma reforma política plebiscitada por todos os brasileiros, constituída a 

partir de reuniões de comitês locais, ou seja, pelo povo, pelo fim do 

financiamento empresarial de campanha eleitoral. 

- O Terra Livre reafirma assim o seu compromisso na construção de uma 

sociedade livre da exploração e opressão que nos levará à emancipação 

humana. Terra Livre! Venceremos!95 

 

Dada a abrangência geográfica da organização, e em função da escassez de recursos 

para financiar as próprias atividades, o contato presencial entre os militantes dos diversos 

estados nos quais o movimento atua e a coordenação nacional do Terra Livre é esporádico, 

acontecendo nas ocasiões em que ocorre o referido Congresso. Trata-se de uma experiência 

importante em termos de formação política, conforme podemos observar na fala de um morador 

da Ocupação Capadócia, presente no segundo congresso do TL: 

                                                           
95 Idem. 
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Rapaz, foi bom demais. Primeiro, porque eu nunca tinha viajado de avião. Deu 

medo, mas foi bom. Segundo, porque lá eu conheci gente de todo o Brasil, 

gente que tá na mesma luta nossa. Tinha gente de São Paulo, de Goiás e de 

outros lugares bem longe daqui. E é quando você percebe que essa luta é bem 

maior que a Capadócia. Outra coisa: a gente escuta história de como eles se 

organizam e isso dá ideia pra gente usar aqui. Então eu só tenho a agradecer o 

Terra Livre por ter permitido nossa ida lá, pra falar da nossa luta e saber da 

luta de outras pessoas com a gente. E também para ouvir as palestras e tudo. 

E lá não tem esse negócio de um gritar e os outros obedecerem não! É tudo na 

base da votação. Pode quebrar o pau como for, mas na hora de decidir é na 

base da votação e todos têm direito à opinião.  E ainda teve o maior festão no 

final (Morador da Ocupação Capadócia 01. Entrevista realizada em 

05/03/2015). 

    

O que expusemos nesta parte do trabalho buscou explicitar, em linhas gerais, a estrutura 

organizativa do TL, pondo em evidência os contrastes entre sua organização formal e real. 

Nesse diapasão, explicamos alguns dos principais aspectos concernentes ao funcionamento do 

movimento, às suas instâncias deliberativas e ao processo de construção de suas táticas e 

estratégias de luta. 

Munidos dessas informações, passaremos a analisar, no próximo item, a história de 

atuação do movimento em João Pessoa-PB. 

 

3.2.3 Atuação do Terra Livre em João Pessoa-PB: reconstruindo a luta 

 

A atuação do movimento Terra Livre na Paraíba teve início em 2010, ano em que um 

dos fundadores da organização transferiu residência para João Pessoa-PB por razões 

profissionais, uma vez que foi aprovado em concurso público e nomeado professor da 

Universidade Federal da Paraíba. Na referida instituição de ensino superior, foram realizadas 

discussões acerca da natureza do movimento, suas diretrizes políticas e formas de atuação. A 

partir desses diálogos, alguns estudantes passaram a integrar o TL e, assim, as primeiras ações 

políticas começaram a ser executadas.  

 Ao longo do ano de 2011, iniciou-se o processo de formação da “base social” do TL 

em João Pessoa, a partir do contato estabelecido entre os militantes originários da UFPB e 

moradores de áreas com alto grau de vulnerabilidade social. Notícias veiculadas pela imprensa 

auxiliaram na seleção dos locais nos quais os primeiros “trabalhos de base” foram realizados. 

Em entrevista, um dos fundadores do TL na cidade revelou os critérios por meio dos quais 

determinadas comunidades foram escolhidas para a realização das primeiras ações: 
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Nós começamos a atuar em João Pessoa naquilo que chamamos de 

comunidades de resistência, você sabe o que é? É aquela comunidade que está 

no desespero porque recebeu ordem de despejo ou coisa do gênero. Isso tem 

no Brasil todo. São aquelas comunidades que estão ameaçadas por algum 

componente natural ou social. Exemplo: famílias ameaçadas de despejo, 

lugares com vulnerabilidade ambiental etc. A lógica é tentar catalisar as 

energias de quem está na iminência de perder o pouco que tem, cuja situação 

social é mais delicada. Então começamos a trabalhar em comunidades do 

Padre Zé, Roger e outros bairros. O início mesmo foi na comunidade que se 

instalou nas margens do Rio da Bomba, situada ali entre o Padre Zé e o Roger 

[bairros de João Pessoa]. Ali tinha uma favelinha em volta do rio e eles foram 

ameaçados de despejo. O terreno era de propriedade da União e envolvia 

marinha e outros órgãos. Os moradores passavam por enchentes frequentes, 

esgotos a céu aberto e todo tipo de problemas. Aí entramos nessa luta com 

eles. No início de 2012, a defesa civil começou a interditar casas na área. 

Choveu muito na cidade e as tragédias sucessivas repercutiram. Aí eles foram 

retirados de suas casas (Militante Terra Livre 01. Entrevista realizada em 

20/01/2015).  
       

Detectado o potencial de mobilização existente nas comunidades citadas na transcrição, 

foram iniciados os trabalhos de conscientização e formação política. Essas atividades eram 

realizadas nas sedes das associações de moradores locais ou mesmo nas residências dos 

interessados em conhecer o movimento.  

 

Bem no início mesmo, lá no Rio da Bomba, a gente teve que fazer um trabalho 

de formiguinha. Indo na comunidade, entrado em contato com as principais 

lideranças e tentando apresentar o movimento como possibilidade de se fazer 

a luta organizada. Aí é daquele jeito: no começo, as pessoas ficam 

desconfiadas, né? O movimento era novo na cidade e ninguém tinha ouvido 

falar. Então esse foi um trabalho que durou meses. Foram meses indo lá, 

apresentando o movimento, projetando slides com a história das lutas que 

fizemos em outros estados. Fazendo um trabalho político que se inicia pelo 

convencimento. No caso do Rio da Bomba teve um agravante: pouquíssimas 

pessoas lá tinham experiência com luta organizada. Um ou outro que já tinha 

participado de algo mais organizado. Era um trabalho de construção quase do 

zero. A coisa mais perto de trabalho social de base que tinha lá era a ajuda de 

algumas igrejas. No Rio da Bomba só tinha umas duas ou três pessoas que 

tinham participado de algo assim antes. Mas, é aquele negócio: quase todo 

mundo ali estava ameaçado pelo despejo e não tinha para onde ir. Quando suas 

casas foram sendo interditadas eles iam ficando automaticamente na rua. Nem 

o tal do auxílio-aluguel a prefeitura se comprometeu a dar (Militante Terra 

Livre 02. Entrevista realizada em 15/04/2015).    

 

Os “trabalhos de base” consistiam não apenas na apresentação do movimento (história, 

estrutura organizativa, objetivos, símbolos etc.), mas também em discussões políticas que 

abarcavam temas como direito à moradia, reforma urbana, papel do Estado, contradições da 

cidade capitalista, entre outros assuntos. Essas ações, com forte apelo pedagógico, permitiram 
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a construção paulatina de uma articulação política que aglutinou os indivíduos diretamente 

impactados pelas ações de despejo (narradas nas transcrições) em torno da bandeira do TL. 

 

Figura 10 – Bandeira do Terra Livre colocada em um barraco na Comunidade Rio da 

Bomba 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 04/03/2012. 

 

A comunidade Rio da Bomba, situada em área limítrofe entre os bairros Padre Zé e 

Roger, foi, portanto, a primeira localidade na qual o TL atuou em João Pessoa. Localizada nas 

margens do rio (ver Figura 11), as enchentes assolavam constantemente a comunidade, motivo 

pelo qual a permanência dos moradores na área não era admitida pelo poder público municipal. 

Ao mesmo tempo, a PMJP não apresentava qualquer possibilidade para a solução do problema.  

 

Diante daquela situação difícil, os moradores do Rio da Bomba ficaram sem 

muita alternativa. A Prefeitura não sinalizava nada. A associação de 

moradores que tinha ali no Roger não possuía uma atuação política 

consistente. Nenhuma organização de movimento social tinha chegado junto 

[...]. Esse é sempre um terreno fértil pra mobilização. Foi isso que a gente fez. 

Fomos lá e agitamos o povo. Mostramos que só através da luta organizada a 

gente poderia conseguir algo melhor pra eles. Então quando a coisa começou 

a ficar mais complicada, com a polícia lá direto e as ameaças de expulsão 

ficando mais reais, muita gente veio fazer a luta com a gente. Posso dizer que 

nossa base começou a se formar ali (Militante Terra Livre 01. Entrevista 

realizada em 20/01/2015).   
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Figura 11 – Barracos margeando o Rio Da Bomba 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 04/03/2012. 

 

Ameaçados pelo despejo e diante da completa falta de perspectiva, restou aos moradores 

da comunidade Rio da Bomba resistir às constantes investidas do aparelho de Estado no sentido 

de removê-los da área. Em outubro de 2011, essas ações se intensificaram e diversas táticas de 

pressão foram utilizadas contra eles. Além da frequente presença policial, o corte de energia e 

várias formas de pressão psicológica constituíram alguns dos expedientes utilizados pelo Estado 

para minar as resistências, conforme relata um ex-morador da referida comunidade: 

 

Era polícia direto lá na nossa porta. E polícia federal! Diziam que estávamos 

na área do Governo Federal, que a coisa era com eles e que era ‘mió’ a gente 

sair. Nós dizia que não tinha pra onde ir! Eles mandava a gente sair. Aí ficava 

nessa pressão. Aí um dia eles vieram com o pessoal da Energisa [companhia 

responsável pela distribuição de energia na cidade] e cortaram tudo. Ficamos 

sem luz. Era todo tipo de coisas. Eu acho que eles queriam que a gente saísse 

logo, né? Mas nós não tinha pra onde ir! (Ex-morador da Comunidade Rio da 

Bomba. Conversa informal realizada em 20/12/2014) 
 

A concessionária informou que não poderia reestabelecer a ligação elétrica, uma vez 

que se tratava de área ilegal. Diante da ameaça de perecimento dos alimentos guardados nos 

aparelhos refrigeradores de suas casas, os moradores se organizaram em mutirão para 
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reconstruir o sistema de abastecimento elétrico da comunidade, conforme relata um de seus 

principais articuladores: 

 

Não teve jeito. Eles não queriam religar e a gente não podia perder os 

alimentos. Juntamo uns trocado, compramo fio e trabalhamo pra botar e 

energia. Botamo em todas as casa. Se nós tentamo fazer do jeito certo, fomo 

lá e eles chamaram foi a polícia pra nós, vamos fazer o quê? Religamos na 

hora! Oxi...tem conversa não? Então tá certo... (Ex-morador da Comunidade 

Rio da Bomba. Conversa informal realizada em 20/12/2014).  

  

Naquela altura, os processos de resistência protagonizados pelos moradores da 

Comunidade Rio da Bomba estavam diretamente vinculados ao TL. Reuniões, assembleias, 

táticas de mobilização e demais atividades eram organizadas dentro da estrutura política e 

identitária do movimento, fato que contribuiu decisivamente para a consolidação da sua base 

social.  

 

Figura 12 – Moradores da comunidade Rio da Bomba se reúnem para articular seus 

atos de resistência 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 08/11/2011. 

 

Depois de alguns meses de dura resistência, as chuvas ocorridas no início do ano de 

2012 dificultaram ainda mais a permanência dos moradores na área marginal ao rio. Desse 

modo, no dia 24/02/2012, iniciou-se o processo de demolição das casas mais diretamente 

ameaçadas pelas cheias, conforme noticiou um dos principais sítios eletrônicos jornalísticos da 

cidade. 
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Prefeitura derruba casas que foram atingidas por chuvas em João Pessoa. 

Casas localizadas na comunidade Rio da Bomba estavam desocupadas. 

Segundo a Sedurb, moradores estão cadastrados no auxílio moradia.  

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa realizou uma ação 

nesta sexta-feira (24) para demolir casas na comunidade Rio da Bomba, 

localizada no bairro do Roger. Os moradores das residências haviam sido 

retirados pela prefeitura da capital, após elas terem sido danificadas pelas 

águas das chuvas que caíram em João Pessoa no final do mês de janeiro. 

Segundo Elói de Brito, que é coordenador do Núcleo de Apreensão e Depósito 

da Sedurb, as casas estão em um área de risco e por isso a prefeitura decidiu 

demoli-las para que não voltassem a ser ocupadas. De acordo com ele, no total 

seis casas foram derrubadas. O coordenador informou que moradores de cinco 

casas foram removidos há cerca de quinze dias para abrigos da prefeitura. 

“Eles estão cadastrados no auxílio moradia e acredito que já estejam 

procurando local para morar”, disse Elói. Ele disse ainda que a sexta casa foi 

desocupada nesta sexta-feira (G1-PARAÍBA, 24/12/2012)96. 
   

Após a demolição de suas casas, os moradores tomaram destinos diversos. Alguns foram 

morar em casas de parentes e outros procuraram imóveis para alugar com a ajuda do “auxílio-

aluguel” advindo da PMJP.  

No entanto, quando da destruição de suas moradias, os habitantes da comunidade Rio 

da Bomba foram informados que a prefeitura já dispunha de terreno para a construção de suas 

residências definitivas, situado em um bairro chamado Alto do Céu. Aproximadamente seis 

meses depois, no dia 29/08/2012, a PMJP realizou a cerimônia de entrega das casas do 

Residencial Alvorada. Cerca de vinte famílias envolvidas na luta da Comunidade Rio da Bomba 

foram contempladas. Ao longo desses seis meses de espera, o TL conseguiu se manter atuante, 

realizando reuniões periódicas, dando continuidade aos processos formativos e organizando 

mobilizações (protestos, visitas ao canteiro de obras, solicitação de audiências etc.), objetivando 

pressionar o poder público no sentido de cumprir as promessas de destinação das unidades 

habitacionais.   

Figura 13 – Primeira pequena vitória: entrega das casas para os moradores da 

Comunidade Rio da Bomba  

                                                           
96 Disponível em: <http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/02/prefeitura-derruba-casas-que-foram-

atingidas-por-chuvas-em-joao-pessoa.html>. Acesso em: 30 jan. 2015. 
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Fonte: Militante Terra Livre, 29/08/2012. 

 

Figura 14 – Militantes do Terra Livre presentes na solenidade de entrega das casas 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 29/08/2012. 

  

A pequena vitória conseguida pelo TL conferiu-lhe notoriedade junto aos assentamentos 

precários situados nas proximidades da Comunidade Rio da Bomba. Isso facilitou a expansão 

do trabalho de base que, inicialmente, esteve circunscrito às áreas carentes situadas nas 
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adjacências da referida comunidade. Quase que paralelamente ao desenvolvimento da luta 

narrada nos parágrafos anteriores, o TL organizou mais uma frente de insurgência. Desta feita, 

a ideia era a de unir um grupo de sem-teto para a realização de uma ocupação.  

 

Logo em seguida, nós entramos em uma luta na favela do Gadanho, que fica 

pertinho do condomínio Boa Esperança. Boa Esperança é o nome oficial, mas 

todo mundo conhece como Gadanho. Esse condomínio terrível foi construído 

na gestão do Prefeito Cícero Lucena e as habitações são terríveis, 

apartamentos super apertados e tal [...] Tinha uma favelinha embaixo dos 

condomínios, ela se chamava Gadanho. Começamos a lutar com eles. O risco 

ali não era o despejo, mas na época de chuva as casas caíam, esgoto ficava 

aberto lá mais de um ano, faltava escola perto etc. Nós entramos na luta com 

eles por melhorias na área e por casa para quem estava desabrigado pelas 

chuvas. Aí fica nisso, chovia e a prefeitura tirava um monte de gente [...] 

depois eles voltavam. Aí fomos nos alinhando a esse tipo de luta, sempre nas 

comunidades de resistência. As nossas discussões nas regionais sempre 

giravam em torno do seguinte: movimento popular tem que fazer ocupação. 

Primeiro porque acelera a resolução da demanda imediata e segundo porque 

afronta. A gente deixa de ser aquele que sobrevive, aquele que resiste e passa 

a incomodar, a desafiar. Acreditamos que isso é importante. A ação direta 

radical deve ser a base do movimento popular. Foi nesse contexto que surgiu 

a Ocupação Terra Livre (Militante Terra Livre 01. Entrevista realizada em 

20/01/2015).  

 

No dia 21 abril de 2012, cerca de 100 famílias organizadas pelo TL ocuparam um terreno 

situado nas imediações do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, popularmente conhecido como 

Bica, próximo ao Centro da cidade. As Figuras 15 e 16 permitem a constatação de algumas 

características da ocupação. Erguida com material reciclado, se constituiu em um terreno de 

propriedade da PMJP que, tão logo tomou ciência da presença dos ocupantes, encarregou-se de 

pleitear na justiça a reintegração de posse. 

A ordem de despejo, expedida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) em favor da 

Prefeitura, foi oficializada por decisão liminar de reintegração de posse referente ao processo 

número 200.2012.079.886-9 e concedida no dia 11/05/2012. As razões alegadas pela PMJP 

para a retirada das famílias estavam fundamentadas no fato de a ocupação se situar em área de 

risco ambiental, sujeita a inundações frequentes e por tratar-se de uma Área de Preservação 

Permanente (APP).  

Outro fator agravante era a proximidade em relação ao Batalhão da Polícia Militar de 

Trânsito (BPTRAN), cujo terreno servia de depósito para veículos apreendidos.  

 

Figura 15 – Fincando bandeiras: movimento Terra Livre e sua primeira ocupação em 

João Pessoa 
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Fonte: Militante Terra Livre, 27/04/2012. 

 

Figura 16 – Entrada da Ocupação Terra Livre 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 27/04/2012. 

 

O pessoal do Estado, vinculado à PMJP, realizou várias visitas ao local onde estava 

instalada a ocupação e insistia na impossibilidade de permanência dos moradores. Não havia 

qualquer esclarecimento quanto ao destino das pessoas que teriam seus barracos demolidos. A 
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promessa de pagamento do “auxílio-aluguel” gerava grande insegurança. Primeiro, porque o 

valor, cerca de duzentos reais, não garantia moradia em condições muito diferentes das que eles 

já viviam. Segundo, porque o trâmite de cadastramento dos moradores e liberação dos recursos 

dependia da “agilidade” dos órgãos estatais competentes.    

O supracitado processo de reintegração de posse teve sua tramitação iniciada no dia 

23/04/2012 e, até o dia de seu efetivo cumprimento (dia 11/05/2012), os moradores vivenciaram 

tempos muito difíceis, uma vez que as estratégias do aparelho de Estado para minar a resistência 

da comunidade foram, como de costume, extremamente perversas. Um morador narrou assim 

o que viveu no período: 

 

Teve uma vez que o policial do BPTRAN veio nos mandar sair. E ameaçou 

atirar em quem pulasse no terreno do pátio para pegar troncos caídos, velhos, 

para construir os barracos. Não bastasse isso, ela disse "depois que atiramos, 

morreu morreu, se ficar ferido, levamos pro hospital" (Ex-morador da 

ocupação Terra Livre. Conversa informal realizada em 01/04/2014).  

    

Diante de tamanha pressão, a reintegração de posse foi inevitável. As Figuras 17 e 18 

contêm os registros dos dias antecedentes ao despejo da Ocupação Terra Livre. 

 

Figura 17 – Representante da PMJP, cercado por policiais, informa a uma liderança da 

ocupação sobre a tramitação ordem de despejo 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 26/04/2012. 

 

Figura 18 – Militantes da Ocupação Terra Livre dialogam com representantes da 

Prefeitura 
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Fonte: Militante Terra Livre, 27/04/2012. 

  

Conforme dissemos anteriormente, a consumação do ato de despejo da Ocupação Terra 

Livre ocorreu no dia 11/05/2012. Porém, os seus moradores não aceitaram passivamente o que 

lhes foi imposto e, em um ato de insurgência, fecharam a principal ligação viária entre o Centro 

e a orla marítima da cidade, a Avenida Epitácio Pessoa, como se pode perceber no registro 

fotográfico contido na Figura 19.  

Durante a tramitação judicial da ação de reintegração de posse, o TL tentou, em vão, 

evitar o despejo. Segue abaixo um trecho das argumentações contidas no ‘agravo’ jurídico por 

meio do qual o movimento tentou reverter o quadro de expulsão dos ocupantes: 

 

Os Agravantes foram intimados no dia 04 de maio, com a presença da força 

policial sem a devida presença do oficial de justiça, em que a douto julgadora, 

despachou pela ouvida do Ministério Público, o mandado de reintegração de 

posse foi devolvido por inadimplência da diligência do oficial de justiça, 

conforme súmula do STF, no entanto, o agravado veio a juntar petitório sem 

comprovante de pagamento das diligências , e a MM. Juíza despachou que o 

mandado só seria despachado após o pronunciamento do Ministério Público, 

sendo que há o despacho da liminar ser novamente expedida. Apesar do 

procedimento não ter fundamentação legal, houve a devolução do mandado, 

o despacho encaminhando o interdito proibitório ao MP, e que o novo pedido 

de concessão de liminar, que deveria a liminar ter efeito antes de demais 

despachos, tendo validade uma outra intentada em um novo processo. O 

agravante não terá oportunidade de fazer prova de seus direitos, o que é 

antinômico do direito, uma vez que a todos é dado o amplo direito de defesa. 
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[...] Quando no dia 11 de maio foram surpreendidos com todo o aparato 

policial, acompanhados de uma pessoa que informava ser oficial de justiça, o 

qual evitou a se credenciar como serventuário da justiça, e, ainda, não foi feita 

a entrega de cópia do referido mandado para que as agravantes viessem a opor 

o conhecimento do ato, sendo as famílias sob ameaça desabrigadas, alojadas 

em outra localidade. Ocorre que até às 17  horas de 21 de maio de 2012 , não 

foram feitas a juntada do cumprimento do referido mandado, além da certidão, 

emitida por este cartório afirmando que o documento que fez juntada no dia 

16 de junho era do dia 09 de maio, conforme cópia da certidão em anexo, e 

em nenhum momento consta no andamento do processo, a juntada da ciência 

a Douto Julgadora do Agravo de Instrumento. Desconhecendo, portanto, o 

despacho de expedição, o momento de emissão do referido instrumento, e, 

ainda, o cumprimento de uma ordem sem que as partes a recebam, sendo um 

ponto de obscuridade, como também de insatisfação . E, ainda, nenhum dos 

atos processuais foram devidamente publicados em diário oficial para 

conhecimento das partes, vez que a procuradora das agravantes, recebe o 

andamento dos seus processos em e-mail97. 

 

Figura 19 – Moradores despejados da Ocupação Terra Livre protestam na principal 

avenida da cidade 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 11/05/2012. 

 

Após o despejo, 43 das 100 famílias que integravam a Ocupação Terra Livre foram 

morar em uma escola da rede estadual de ensino, desativada pelo governo da Paraíba. A Escola 

Estadual Maria Quitéria, situada no bairro Treze de Maio, encontrava-se abandonada desde o 

                                                           
97 Extraído do agravo de instrumento contido nos autos do processo 200.2012.079.886-9, que trata da ação de 

reintegração de posse do terreno em questão.  
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ano de 2008, uma vez que o governo do estado iniciou um programa de contenção de despesas. 

Para tanto, os centros de educação que continham poucos alunos matriculados foram obrigados 

a encerrar suas atividades. Os integrantes do seu corpo docente e discente, bem como gestores 

e pessoal técnico, foram transferidos para unidades de ensino próximas.  

No ano de 2011, foi assinado um convênio entre os governos estadual e municipal no 

qual o primeiro cederia a edificação para o segundo que, por sua vez, destiná-la-ia para a 

construção de um Centro de Referência em Educação Infantil (CREI), popularmente conhecido 

como creche. Entretanto, os já conhecidos trâmites burocráticos e o descumprimento por parte 

da Prefeitura Municipal dos prazos legais para o início das obras resultaram no completo 

abandono do prédio, que passou a servir como ponto de tráfico de drogas e foi alvo constante 

de ações depreciativas98.  

A precariedade infraestrutural da escola, a convivência com consumidores e traficantes 

de drogas e a insegurança quanto aos próprios destinos foram alguns dos fatores que minaram 

gradativamente a capacidade de resistência dos ocupantes. Das 40 famílias que se instalaram 

na escola, apenas 14 seguiram na luta. Após um ano de ocupação, o desfecho dessa difícil 

situação foi o seguinte: a PMJP retirou todos os ocupantes do prédio; concedeu, para alguns, 

“auxílio-aluguel” e, tão logo a escola foi desocupada, iniciou-se o seu processo de demolição. 

Um dos ocupantes, em entrevista, narrou sua experiência durante a ocupação da escola 

da seguinte forma: 

 

A gente era tudo do Roger. Todos nós estava no terreno lá da Bica. Aí o Terra 

Livre que deu a ideia. Nós saímos de lá e viemo pra aqui. A organização era 

tranquila. Todo mundo se ajudava! Todo mundo tinha uma tarefa pra tentar 

                                                           
98 Um sítio eletrônico de notícias relatou a situação de abandono da escola Maria Quitéria na seguinte reportagem: 

  Conselho Tutelar denuncia descaso em escola estadual  

  Torneira desperdiçando água limpa durante todo o dia, lâmpadas quebradas, lixo espalhado por todos os 

ambientes e portão de acesso quebrado e sem cadeado, permitindo livre entrada de vândalos e usuários de droga. 

Esse é o cenário encontrado na Escola Estadual Maria Quitéria, no Jardim Treze de Maio, em João Pessoa. A 

denúncia foi feita pelo conselheiro tutelar da região norte, Sérgio Lucena. Segundo o conselheiro, o prédio está 

abandonado desde 2008 e em julho de 2011 foi cedido para a prefeitura da capital, através de um termo de cessão 

de uso assinado pela então secretária de Administração do Estado, Livânia Maria da Silva, e o prefeito Luciano 

Agra. "Os moradores queriam que no local passasse a funcionar uma creche, pois no bairro não há instituição 

deste tipo e as mães não têm onde deixar os filhos enquanto vão trabalhar", afirmou. [...] Para agravar ainda mais 

a situação, nos últimos dias vândalos têm entrado na escola e roubado telhas e até carteiras estudantis que ainda 

se encontram nas salas de aula. "Se não houver uma intervenção a escola será totalmente destruída", alerta o 

conselheiro Lucena. O local tem oito salas de aula e chegou a ter 600 alunos matriculados nos turnos da manhã, 

tarde e noite. A promotoria de defesa da educação do Ministério Público Estadual informou que um procedimento 

foi instaurado para acompanhar a cessão do prédio para a prefeitura e construção do Crei. A cessão foi publicada 

em 1º de agosto de 2011 no Diário Oficial do Estado. Em fevereiro, após denúncias do Conselho Tutelar, a 

promotora Fabiana Lobo deu 10 dias para a gestão municipal informar o andamento da construção da creche. O 

prazo expirou e a gestão municipal ainda não apresentou respostas. (Disponível em: 

<http://www.clickpb.com.br/noticias/paraiba/conselho-tutelar-denuncia-descaso-em-escola-estadual>. Acesso 

em: 30 jan. 2015). 
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manter a escola limpa. Se alguém tivesse necessitado de algo a gente se 

esforçava para ajudar e assim a vida ia seguindo. Tinha uns cabras que vinham 

e usavam todo tipo de droga. Eles já estavam desde antes que a escola foi 

abandonada. Quando a gente chegou não podia fazer nada. A escola não era 

nossa! Ia fazer o quê? A gente não dava patada. Aceitava. Eles ficavam no 

cantinho deles também e assim nós ia vivendo, esperando alguma notícia de 

nossas casas de verdade. A gente estava por conta de deus e com o Terra Livre, 

mais ninguém! Quando a prefeitura conseguiu cadastrar todo mundo e liberar 

o auxílio, vieram as máquina e derrubaram o colégio. Tiraram todo mundo de 

uma vez só. Chegaram um tempo antes e deram um prazo. Quando vieram de 

novo já foi pra tirar a gente e destruir a escola. E estou até hoje [janeiro de 

2015] esperando minha casa e recebendo auxílio-aluguel. Não sei nem como 

vou fazer esse ano porque tudo está aumentando e o valor não aumenta. 

Continuam me dando duzentos reais. Como é que você mora com isso? Olhe, 

numa casinha aqui perto de onde era a escola a mulher me cobra duzentos e 

cinquenta reais e já mandou avisar que vai aumentar. Olhe, alguns dos que 

ocuparam a escola com a gente já ganharam casa. Eu ainda não. Eu acho que 

isso foi porque eu era um dos mais revoltados, que mais exigia! (Ex-morador 

da Ocupação Terra Livre e da Escola Maria Quitéria. Entrevista realizada em 

22/01/2015). 

  

Um dos aspectos perversamente emblemáticos de toda a narrativa feita até aqui é o fato 

de que, no mesmo terreno onde se situava a escola Maria Quitéria, demolida pelo poder público 

para evitar novas ocupações, constituiu-se, três anos após a destruição da referida edificação, a 

Ocupação Capadócia, com a qual interagimos para a construção desta pesquisa. 

Ao longo dos quase doze meses de permanência na escola Maria Quitéria, o TL 

continuou mobilizado e promovendo ações reivindicativas marcadas pela radicalidade. Um dos 

fatos marcantes foi a ocupação do Centro Administrativo Municipal99, objetivando extrair das 

autoridades políticas competentes uma posição clara acerca de seus destinos. A Figura 20 

contém registro fotográfico do episódio100. 

                                                           
99 Sobre o episódio de ocupação do Centro Administrativo Municipal, um dos militantes relatou o seguinte: “Um 

dia o Terra Livre arrumou um ônibus e nós fomo lá na prefeitura. Nós queria falar com o prefeito e foi quase 

todo mundo que estava morando na escola. Fizemos uma zuada grande. Aí o prefeito ou não estava ou não queria 

nos receber e mandou um capacho dele lá [foram recebidos pelo então Secretário de Desenvolvimento Social]. 

Aí sabe a primeira coisa que ele disse? Que não era pra gente tá ali...que com aquele tipo de protesto ninguém 

resolvia nada. Aí teve um de nós que disse a ele: - O senhor fala isso porque tem casa pra morar!” (Ex-Morador 

da Ocupação Terra Livre e da escola Maria Quitéria. Entrevista realizada em 22/01/2015). 
100 Um dos mais importantes sítios eletrônicos de notícias da cidade repercutiu o fato narrado: 

  “Na manhã desta quinta-feira (19) membros do movimento Terra Livre ocuparam a sede da secretaria de 

Habitação Social de João Pessoa para cobrar uma audiência com o secretário José Guilherme. De acordo com o 

coordenador do movimento, Sérgio Nascimento, o grupo quer que a administração municipal resolva a situação 

de mais de 40 famílias que ocuparam uma escola após serem retiradas de uma área que havia sido invadida. 

Sérgio Nascimento disse que as famílias foram retiradas de uma área no bairro do Róger em maio e como não 

tinham para onde ir acabaram ocupando uma escola que estava abandonada no Treze de Maio. “Nós estamos 

jogados lá e não temos nenhuma assistência da prefeitura”, afirmou o coordenador. Ele afirmou também que 

nenhuma das famílias está recebendo o auxílio-aluguel, que é um benefício pago pela prefeitura municipal. A 

assessoria da secretaria de Habitação social informou que o secretário José Guilherme vai receber os membros 

do Terra Livre ainda nesta quinta-feira. Sobre as reivindicações do movimento, a secretaria disse que algumas 

 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/cidade/joao-pessoa.html
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Figura 20 – Moradores da escola Maria Quitéria se Deslocam para o ato na Prefeitura 

Municipal101 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 19/07/2012. 

 

Durante os primeiros anos de atuação em João Pessoa, o TL sofreu diversos tipos de 

ataques por parte do Estado, representado, localmente, pela Prefeitura Municipal de João 

Pessoa. Julgamos importante resgatar alguns deles aqui. 

As lutas encampadas pelo TL nos bairros do Roger e Treze de Maio produziram certo 

prestígio junto aos moradores das áreas mais pobres dessas localidades. Logo, uma das mais 

ativas lideranças locais se uniu organicamente ao movimento e passou a atuar na militância, 

defendendo as cores, a bandeira e trajando roupas alusivas ao TL. Em uma entrevista, ao 

mostrar uma foto das atividades realizadas nos referidos bairros, um militante do TL disse: 

 

                                                           
das famílias serão beneficiadas com casas que estão sendo construídas na Comunidade do Riachinho, no Treze 

de Maio, que devem ser entregues até o final do ano. A assessoria infirmou também que as demais estão 

recebendo auxílio-aluguel. De acordo com o coordenador do Terra Livre, se o secretário José Guilherme não 

garantir que o problema de todas as famílias será resolvido o movimento vai fazer uma série de protestos” 

(Disponível em: <http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/07/manifestantes-ocupam-secretaria-de-joao-

pessoa-para-cobrar-moradia.html>. Acesso em: 01 fev. 2015). 
101 Ao longo de todo este trabalho será perceptível, por meio das fotografias, identificar uma intensa participação 

feminina nos protestos, manifestações, ocupações e demais ações do TL em João Pessoa. Questões relativas à 

discussão sobre gênero e movimentos sociais não estão entre nossos objetivos centrais, mas as experiências que 

acompanhamos demonstram que uma pesquisa profunda sobre o tema renderia excelentes contribuições. 



222 

 
 

Olha esse da foto ali é o Sérgio, um ex-companheiro nosso. Ele foi muito 

importante para enraizar o movimento. Porque não adianta eu vir de São 

Paulo, professor universitário, querer chegar na comunidade e começar um 

movimento. Não tem como, tem? Então a principal pessoa da comunidade que 

ajudou a gente a enraizar o movimento aqui em João Pessoa foi o Sérgio, 

morador lá do Padre Zé. Aí as pressões do dia a dia fez ele se afastar do 

movimento. O cara era coveiro contratado da prefeitura. O que aconteceu? 

Não deu outra, amigo [...]. Sérgio foi informado que seu contrato com a 

Prefeitura não seria renovado, sob alegação (acusação) de seu envolvimento 

em movimentos populares. Ele largou mão do movimento e depois passou a 

servir de marionete nas mãos de políticos (Militante Terra Livre 01, 

20/01/2015). 

 

Em março de 2013, muito em função do trabalho de base constante e das pequenas 

vitórias obtidas, o TL foi convidado para integrar outra luta. Desta feita, em uma comunidade 

chamada Jardim Mangueira, situada no bairro de Mandacaru. Trata-se de uma área pobre da 

cidade, cercada por comunidades carentes e com grandes terrenos “vazios”. Na madrugada do 

dia 23 de março de 2013, ocorreram, simultaneamente, duas grandes ocupações na área. 

Formaram-se, como consequência, as Ocupações “Terra Nova” e “Coraje”. Vejamos a narrativa 

de um dos organizadores da luta sobre o episódio. 

  

No início de 2013, a gente tava se preparando para fazer mais uma ocupação, 

quando um pessoal do Jardim Mangueira, próximo a Mandacaru, ocupou um 

terreno que fica em frente a uma pedreira. Na mesma noite, outro povo, do 

outro lado, ocupou um terreno adjacente. Eles ficaram sabendo da gente pelas 

lutas que a gente fez no Roger e nos chamaram para ajudar, organizar, discutir 

com a prefeitura etc. Uma delas, a Ocupação Terra Nova, não deu em nada 

porque a prefeitura enrolou eles na conversa. Combinaram que se não 

construíssem barracos eles iam ganhar a casa deles. Eles não construíram 

nada, nenhum barraquinho sequer e até hoje o terreno está do mesmo jeito. O 

outro terreno, onde não teve acordo com a prefeitura, que botaram o nome de 

Coraje, já tem até casa de alvenaria construída e a prefeitura já sinalizou que 

não vai tirar eles de lá. Onde teve o acordo com a prefeitura nós saímos da 

ocupação porque eles não estavam muito dispostos a radicalizar. E no outro, 

os caras plantaram um sujeito a serviço do PT lá dentro, através da associação 

comunitária e o objetivo era afastar o Terra Livre dessa ocupação. Eu acredito 

que os caras da prefeitura falaram mais ou menos assim: se essa bandeira 

continuar aí nós vamos encher o saco de vocês, se tirarem a bandeira poderão 

ficar aí. Acredito que tenha sido algo parecido com isso. E aí nos afastamos 

também. Nesse último caso, mesmo não permanecendo sob a nossa bandeira, 

os moradores conseguiram permanecer até hoje no terreno. Já tem até, como 

eu te disse, casas de tijolo e cimento mesmo (Militante Terra Livre 01. 

Entrevista realizada em 20/01/2015). 

 

Interrogado sobre o modo como esse processo de desqualificação política do 

movimento, realizado por agentes da PMJP, pode ser percebido, o entrevistado respondeu: 
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Começaram naquela enrolação. Como nós tínhamos serviços prestados na 

comunidade eles também não tinham coragem de ser totalmente sinceros com 

a gente. Aí eu senti que não ia sair mais nada lá, peguei a bandeira e fui 

embora. Foi até engraçado uma vez que teve uma assembleia lá e o povo 

estava agoniado, não sabia se acreditava em nós ou no pessoal da prefeitura, 

quem estava por trás da gente, aí uma mulher falou: me fala um negócio, por 

que todo mundo da prefeitura fala mal de vocês? Isso foi a deixa. Descemos a 

lenha na prefeitura. E em algumas ocasiões como essa se você é sincero e fala 

tudo, as pessoas nem sempre acreditam. Estão acostumadas com aqueles caras 

que tentam enganar, com papo bonito, com conversa e tal (Militante Terra 

Livre 01. Entrevista realizada em 20/01/2015). 

 

Figura 21 – Ocupação ‘Coraje’ em seus primeiros dias de existência 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 27/03/2013. 

  

Mesmo com toda a efemeridade da participação do TL nas ocupações descritas acima, 

houve um episódio marcante de mobilização e enfrentamento ao Estado que julgamos 

conveniente colocar em relevo.  

Estava agendada para o final do mês de abril de 2013 uma plenária do orçamento 

participativo municipal, na qual o prefeito do município estaria presente. Assim que soube dessa 

informação, o TL organizou uma marcha até o local onde seria realizada a referida reunião. A 

escola municipal Violeta Formiga, situada no bairro de Mandacaru, foi palco de uma 

manifestação que contou com aproximadamente duas centenas de pessoas, cujas reivindicações 

eram relativas à moradia. As Figuras 22, 23 e 24 contêm o registro desse fato marcante. 
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Figura 22 – Marcha em direção à plenária do orçamento participativo 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 21/04/2013. 

 

Figura 23 – Militantes em marcha até a escola Violeta Formiga, Mandacaru, João 

Pessoa - PB 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 21/04/2013. 

 

Figura 24 – Militantes do Terra Livre na quadra da escola, exigindo soluções para suas 

demandas 
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Fonte: Militante Terra Livre, 21/04/2013. 

 

O prefeito, aguardado para a plenária, ao saber da presença da população organizada, 

não compareceu à reunião. 

 

Mesmo com uma passagem curta, nós organizamos um baita tumulto na Terra 

Nova. Organizamos os moradores e fomos para uma reunião do orçamento 

participativo. Tava previsto que o prefeito fosse e era nossa chance de desafiar 

e enfrentar o Estado. Nós colocamos umas duzentas pessoas lá. Uma passeata 

grande, grande! Fizemos um ‘fuzuê’ lá dentro. Gritamos palavra de ordem e 

tal e na hora da votação nós conseguimos aprovar como prioridade, do 

primeiro ao quinto item, construção de moradia. Sabe o resultado? Não 

construíram uma casa depois disso! E o prefeito não foi no dia por nossa causa 

(Militante Terra Livre 02. Entrevista realizada em 20/04/2015). 

 

Todas essas lutas iniciais conferiram ao movimento notoriedade. Em pouco tempo de 

atuação na cidade de João Pessoa, diversas mobilizações foram organizadas e, em algumas das 

lutas encampadas, pequenas vitórias foram contabilizadas. O quadro de precariedade 

habitacional que marca a cidade, a notoriedade alcançada pelo TL em função dessas primeiras 

vitórias, a cooptação generalizada de várias organizações vinculadas à luta pela moradia e a 

aposta na ação direta foram fatores que conferiam ao movimento relativo prestígio junto às 

áreas de atuação, atraindo, em um contexto de profundo arrefecimento das lutas, pessoas 

dispostas a travar embates pelo direito à moradia e se incorporarem à militância do movimento.  
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Nesse período no qual o TL formou sua base social em João Pessoa, os trabalhos 

pedagógicos, a interação entre pessoas de diferentes áreas precárias da cidade e o 

compartilhamento das adversidades cotidianas por meio das ações dialógicas colocadas em 

prática foram fundamentais para a construção de uma postura política combativa naqueles que 

foram adentrando para a militância do movimento. Os espaços de socialização política que se 

construíram a partir das ações de seus militantes permitiram o estabelecimento de uma relação 

de confiança para com as comunidades nas quais adentrou, permitindo avanços táticos para 

novas intervenções.  

Conforme vimos anteriormente, a ascensão de gestões municipais calcadas na ideia da 

participação dos movimentos sociais produziu, a exemplo do que ocorrera em praticamente 

todo o Brasil, um amplo processo de esterilização das lutas sociais, especialmente aquelas 

relacionadas ao direito à cidade. Ao mesmo tempo, as políticas habitacionais implementadas 

não conseguiram, nem de longe, minimizar os problemas relativos à moradia. 

 Na cidade de João Pessoa, em que pese a execução de políticas habitacionais 

insuficientes quantitativa e qualitativamente, a absorção dos principais ativismos e movimentos 

sociais pela burocracia estatal gerou, na última década, o seguinte paradoxo: a continuidade e, 

em certos casos, o agravamento dos problemas relativos à precariedade habitacional e; o 

arrefecimento das lutas em torno da moradia. 

Em meio a esse cenário, as ações encabeçadas pelo TL precisam ser ainda mais 

valorizadas. No ano de 2010, quando a referida organização iniciou sua atuação em João 

Pessoa, os governos Federal e Municipal gozavam de elevadíssimos índices de aprovação, a 

alardeada crise econômica não ocupava as manchetes jornalísticas dos principais veículos de 

comunicação do país, e os programas habitacionais (sobretudo o Minha Casa, Minha Vida) 

passaram a incluir, por meio do crédito, parcelas da população historicamente excluídas do 

mercado imobiliário formal, sem que isso, obviamente, alterasse minimamente a lógica geral 

de reprodução da precariedade habitacional. 

Diante dessas constatações, não seria exagero afirmar que o supramencionado 

movimento constitui, a despeito das dificuldades, a principal organização na luta pela moradia 

na cidade de João Pessoa-PB atualmente. 

Foi o histórico narrado nos parágrafos precedentes que permitiu ao TL ampliar sua 

capilaridade e, assim, constituir-se como um dos principais sujeitos do processo de 

territorialização da luta por moradia na capital paraibana, do qual as Ocupações Tijolinho 

Vermelho, Capadócia e Terra Nova são materializações concretas.   
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A narrativa que desenvolvemos até aqui objetivou apresentar o TL, delinear sua 

estrutura organizativa e explicitar sua história de atuação em João Pessoa, assinalando os 

caminhos percorridos pelo movimento até a constituição das ocupações em tela nesta tese. O 

que foi exposto é substancial no sentido de pensarmos a luta enquanto processo e, assim, 

constituirmos subsídios para, posteriormente, analisar esses embriões de insurgência social 

tendo em vista seus limites e possibilidades.   

 

3.3 TIJOLINHO VERMELHO: o hiperprecariado ocupa o Centro 

 

Assim como ocorreu em outras capitais litorâneas brasileiras, processos diversos 

concorreram para uma relativa perda de importância do núcleo central tradicional da cidade de 

João Pessoa e, consequentemente, para a constituição de novas centralidades, notadamente nos 

bairros que foram surgindo na orla marítima, a partir dos anos 1970. 

Seguiu-se a esse processo um conjunto de alterações e redefinições das formas e 

conteúdos do Centro. Diversos espaços, outrora vinculados à reprodução estritamente 

econômica do capital, foram preteridos em função do surgimento de centralidades mais 

propícias a este fim.  

Do ponto de vista residencial, habitar o centro tradicional das cidades virou sinônimo 

de má qualidade de vida em função de sua saturação econômica, ambiental e demográfica. 

Assim, as áreas centrais tradicionais deixaram de ser atraentes para a moradia das classes mais 

abastadas e suas cercanias passaram a ser habitadas por população de rendimentos médios e 

baixos. 

Para Scocuglia (2004), desde os anos 1920, a série de intervenções urbanísticas 

realizadas pelo Estado na cidade de João Pessoa culminou com uma reorganização das 

dinâmicas sócio-espaciais, produzindo progressiva expansão de atividades comerciais e de 

serviços na região central, com paulatina desvalorização da área enquanto espaço de moradia. 

Os desdobramentos desses processos foram potencializados a partir dos anos 1950, quando a 

urbanização da antiga Lagoa dos Irerês (atual Parque Solon de Lucena), a construção da Praça 

da Independência e a abertura das avenidas Getúlio Vargas, Epitácio Pessoa e Beira Rio 

estimularam a expansão do tecido urbano para os setores Leste, Sudeste e Sul. Desse modo, ao 

longo dos últimos cinquenta anos, o Centro de João Pessoa passou por um processo de 

esvaziamento enquanto espaço de residência, gerando uma significativa quantidade de imóveis 

inutilizados ou subutilizados (CLEMENTE, 2012).  
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Os estudos realizados por Clemente (2012), baseados em dados do IBGE (2010), 

relevaram que nos bairros do Centro, Varadouro, Tambiá, Trincheiras e Roger, integrantes da 

área caracterizada como “centro tradicional” desta cidade, existiam, àquela altura, 289 terrenos 

“vazios”, o que perfazia um total de 577,7 hectares de área. Com relação aos diversos casarões 

históricos em ruínas, galpões e demais edificações “vazias” ou subutilizadas, a soma 

ultrapassava, considerando o mesmo estudo supracitado, 300 imóveis. 

De acordo com Maia (2006), só na Rua das Trincheiras, na qual está instalada a 

Ocupação Tijolinho Vermelho, eram, na época em que o levantamento foi feito, 04 terrenos 

vagos, 05 edificações em ruínas e 15 fechadas. Esses números contrastam vivamente com a 

quantidade de pessoas residentes em assentamentos precários situados nas cercanias da região 

central. Só nas comunidades Vila Nassau, Porto do Capim, 15 de Novembro, Sanhauá, 

Trapiche, Vila Caiafu, Feira Mulungu e Frei Vital, todas situadas nas imediações do bairro 

Varadouro, eram, no ano 2010, 1.740 pessoas residentes, todas em péssimas condições de 

habitabilidade e precariedade de serviços e equipamentos urbanos básicos (CLEMENTE, 

2012). 

Uma dessas edificações que permaneceram abandonadas por muito tempo foi 

justamente aquela na qual funcionou o Hotel Tropicana S/A, um dos mais procurados pelos 

hóspedes de maior poder aquisitivo nos anos 1970.  

Essa empresa passou a existir enquanto pessoa jurídica no ano de 1969, época em que 

estavam sendo ultimadas suas instalações prediais no Centro da cidade. Como vimos, trata-se 

de um contexto histórico-espacial no qual se esboçava uma expansão da cidade no sentido leste, 

ou seja, em direção à extremidade litorânea. Conquanto o centro tradicional ainda exercesse, na 

época em que o referido hotel iniciou suas atividades, grande influência na estruturação dos 

fluxos econômicos da referida urbe, já se desenhava um processo de realocação da rede 

hoteleira de mais alto padrão para o litoral, vide o exemplo da construção do maior hotel da 

cidade, o Hotel Tambaú, inaugurado em setembro de 1971 nas areias da praia homônima (J. 

LAVIERI; B. LAVIERI, 1992). No início dos anos 1980, permaneciam no Centro apenas os 

empreendimentos destinados à hospedagem de um público específico, composto, 

fundamentalmente, de trabalhadores diretamente ligados às atividades econômicas que 

continuaram sendo realizadas no local (representantes comerciais, funcionários da construção 

civil, vendedores etc.). Como se pode presumir, esses profissionais não possuíam rendimentos 

suficientes para arcar com custos elevados de hospedagem, motivo pelo qual ocorreu uma queda 

vertiginosa da demanda por quartos no Tropicana. 
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O Hotel Tropicana notabilizava-se pela suntuosidade de suas instalações. Continha mais 

de 100 quartos, uma área de lazer luxuosa para os padrões locais da época e um restaurante 

exclusivo para os seus hóspedes. Durante uma década, foi um dos mais requisitados por 

políticos, artistas e delegações esportivas que buscavam hospedagem com maiores padrões de 

conforto em João Pessoa. Tal estrutura, cuja manutenção demandava a cobrança de preços 

elevados, revelou-se insustentável economicamente diante das transformações no perfil 

socioeconômico do público interessado em se hospedar no Centro. 

A edificação, ocupada pelo Terra Livre em 2013, localiza-se em uma área importante 

da cidade (Figuras 25 e 26). Sua proximidade geográfica em relação à “Praça dos Três Poderes”, 

ao Parque Solon de Lucena (conhecido como ‘Lagoa’ pelos habitantes de João Pessoa), ao que 

se convencionou denominar de comércio, a importantes eixos viários, a escolas públicas, dentre 

outros serviços básicos, produz não só uma situação de proximidade aos equipamentos 

indispensáveis à reprodução da vida na cidade, mas também confere relevância tática para a 

luta por moradia, dada a visibilidade que possui. 

 

Figura 25 – Ocupação Tijolinho Vermelho e sua localização relativa aos símbolos do 

poder estatal 

 
Fonte: Google Earth, 2016. Editado pelo autor, 2017. 

 

Figura 26 – Fachada da Ocupação Tijolinho Vermelho 
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Fonte: Thiago Lima, 20/06/2014. 

 

O Hotel Tropicana funcionou durante pouco mais de quinze anos, encerrando suas 

atividades em meados dos anos 1980. Um ex-funcionário da empresa narrou sua experiência 

como integrante do pessoal administrativo do estabelecimento: 

 

Eu trabalhei lá até 1985, pertinho do fechamento. Eu era funcionário da 

papelada, cuidava da papelada. Se você me pergunta por que eu acho que 

fechou nessa época eu te digo o seguinte: era um hotel grande, tinha até 

piscina... não eram muitos hotéis no centro que tinham piscina. Tinha um 

serviço de quarto bom, com várias opções de comidas e bebidas. Era um hotel 

caro. Só que o público foi mudando. Antigamente quando vinha gente 

importante e com dinheiro ficava onde? No Centro! Mas, depois de um certo 

tempo ninguém queria mais vir para João Pessoa e ficar no Centro. E o hotel 

não se adaptou a isso. Queria cobrar o mesmo preço que cobrava quando a 

vida da cidade era toda no Centro. Não percebeu que o público era de 

vendedores, trabalhadores de empresas [...] esse tipo de gente que vai em uma 

cidade para resolver alguma coisa. Só que o hotel era grande demais e chegou 

no limite. Eu ainda lembro que quando tava para quebrar eu disse ao dono que 

as coisas tinham mudado (Ex-funcionário do Hotel Tropicana. Conversa 

informal realizada em 12/08/2014).   

 

Além dos fatos narrados pelo entrevistado, as várias dívidas tributárias contraídas pela 

empresa ao longo de sua existência102 e o interesse do governo da Paraíba em locar as 

                                                           
102 No sítio eletrônico da Justiça Federal, encontramos diversos processos relacionados à execução de dívidas 

tributárias envolvendo a empresa Hotel Tropicana S/A, a exemplo do processo 0000637-03.2006.4.05.8200, 

relativo às dívidas de imposto de renda, e do processo 00002496-93.2002.4.05.8200, que trata de contribuições 

previdenciárias recolhidas e não depositadas em favor dos funcionários.  



231 

 
 

instalações prediais foram fatores decisivos para o encerramento das atividades do hotel. A 

proximidade relativa aos diversos órgãos estatais situados no Centro da cidade conferia ao 

prédio em questão uma importância logística singular para a instalação de setores 

administrativos do governo. 

 

Eu soube, já um pouco depois que eu saí de lá, que o governo do estado fez 

várias propostas para alugar o prédio. Ali perto tem Palácio do Governo, tem 

Assembleia Legislativa, tem um monte de repartição. Aí era bem mais 

vantajoso pro dono alugar e viver da renda do que quebrar a cabeça com 

empresa que tá falindo. E aí acabou o hotel (Ex-funcionário do Hotel 

Tropicana. Conversa informal em 12/08/2014).  

  

Após o encerramento das atividades hoteleiras, as instalações prediais foram objeto de 

contrato de aluguel. Durante aproximadamente quinze anos, seis repartições ou órgãos estatais 

funcionaram nelas, com destaque para a Casa Civil do Estado da Paraíba. A partir de meados 

dos anos 2000, o prédio do antigo hotel foi envolto por um imbróglio jurídico que perdurou até 

o ano de 2016. Julgamos conveniente discorrer sobre ele, uma vez que isso impacta nas táticas 

de luta da Ocupação Tijolinho Vermelho e nas possibilidades de desapropriação do prédio. As 

próximas linhas serão escritas com base nos autos do processo número 0012360-

53.2005.4.05.8200103, que tramita na Justiça Federal da Paraíba e trata da anulação do contrato 

de permuta de bens imóveis realizados entre a União e a empresa Hotel Tropicana S/A. 

A referida empresa pertencia ao Sr. Antonio Bezerra Cabral Sobrinho, integrante de 

uma tradicional oligarquia política da cidade de Campina Grande. Foi vereador no referido 

município entre as décadas de 1950 e 1960, ocupou diversos cargos em instituições públicas e 

tornou-se empresário do ramo jornalístico e turístico. Faleceu em maio de 2013. Desde meados 

dos anos 2000, quando o Sr. Antônio Bezerra Cabral Sobrinho adoeceu, os negócios da família 

passaram a ser legalmente geridos pelo seu filho, Severino Bezerra Cabral Neto.  

O histórico de atos suspeitos do patriarca supracitado é considerável, haja vista o fato 

de pesar contra ele um processo de cassação de sua aposentadoria especial de anistiado em 

função de comprovadas fraudes nas provas que reuniu para demonstrar sua condição de 

perseguido político durante o regime militar brasileiro, conforme consta nos autos do processo 

número 10467.004282/94-90. O referido processo aponta, entre outras coisas, que o Sr. Antônio 

Bezerra Cabral Sobrinho gozava de livre trânsito e prestígio com membros das mais altas 

patentes militares, a exemplo do general Costa e Silva.  

                                                           
103 O processo pode ser consultado em: <http://web.jfpb.jus.br/consproc/resconsproc.asp>. Acesso em: 04  fev. 

2015. 
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No começo do ano de 2004, iniciou-se um contato entre servidores da Superintendência 

da Polícia Federal da Paraíba e o Sr. Antônio Bezerra Cabral Sobrinho, motivado pelas 

pesquisas mercadológicas que a primeira vinha realizando com o objetivo de adquirir um 

imóvel para as novas instalações da sua sede. Assim, o prédio no qual funcionou o Hotel 

Tropicana poderia ser alvo de negociação entre as duas partes mencionadas acima. Na ocasião, 

foi ventilada a possibilidade de realização de permuta que envolveria bens da União sob o 

domínio da SPF-PB e o prédio do hotel. Foi advertido ao proprietário do imóvel que ele 

precisaria, caso aceitasse negociar, interromper o contrato que mantinha com o governo do 

estado e liberar o imóvel de qualquer obstáculo burocrático para que o negócio pudesse se 

concretizar. No entanto, esses primeiros contatos foram informais e eram destinados ao 

estabelecimento de opções que, posteriormente, seriam avaliadas pela SPF-PB.  

Paralelamente, a SPF-PB realizou pesquisas em outras áreas da cidade, bem como 

estudou possibilidades de cessão de imóveis pertencentes a outras instituições públicas federais, 

notadamente o Exército Brasileiro, com quem manteve diálogo avançado até conseguir a 

doação de um terreno localizado às margens da BR-230, oficializada em 11 de julho de 2005. 

No intervalo de tempo compreendido entre esses primeiros contatos da SPF-PB com o Sr. 

Antônio Sobrinho e a cessão oficial do terreno por parte do Exército Brasileiro, eis que se dá 

uma sucessão de atos fraudulentos e, segundo a Justiça, lesivos ao patrimônio público. De 

acordo com os autos do processo número 0012360-53.2005.4.05.8200: 

 

A Superintendência da Polícia Federal na Paraíba-SPF/PB há muito vinha 

sofrendo com a precariedade de suas instalações, razão pela qual, em 

18.05.2004, a Polícia Federal solicitou à Gerência Regional do Patrimônio da 

União na Paraíba -GRPU/PB a aquisição do imóvel pertencente ao HOTEL 

TROPICANA S.A. - prédio situado na R. Alice Azevedo nº. 461, Centro, João 

Pessoa - mediante permuta com outros imóveis da UNIÃO. 

Contudo, mais tarde, a SPF/PB manifestou à GRPU/PB seu desinteresse na 

aquisição do prédio do HOTEL TROPICANA S.A., uma vez que havia 

manifestação favorável, do Comandante do Exército Brasileiro, para a cessão 

de outro imóvel mais vantajoso, tornando a permuta antieconômica, já que 

seriam necessárias muitas reformas para adequar o aludido prédio às 

necessidades da Polícia Federal (Autos do processo 0012360-

53.2005.4.05.8200). 

 

 Ocorre que, na época, a Gerência Regional de Patrimônio da União – Paraíba (GRPU-

PB) era chefiada pelo radialista e empresário Francisco Sales Leite Dantas, nomeado para 

exercer “cargo comissionado” no órgão, não figurando como funcionário de carreira. Desse 

modo:   
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[...] sob justificativa de atender ao pleito da SPF/PB, a GRPU/PB, por 

intermédio de seu então gerente, Francisco Sales Leite Dantas, ofereceu, para 

permuta, os seguintes imóveis da União: 1) prédio situado na R. Marechal 

Deodoro da Fonseca, nº. 150, Torre, João Pessoa, bem de uso especial 

(edifício-sede da SPF/PB); 2) prédio situado na Av. Epitácio Pessoa, nº. 1.069, 

Bairro dos Estados, João Pessoa, bem dominical; e 3) prédio situado na Av. 

Cabo Branco, nº. 2.710, Bairro Cabo Branco, João Pessoa, bem dominical 

(Autos do processo 0012360-53.2005.4.05.8200).      

 

Como podemos perceber na Figura 27, os três imóveis pertencentes originalmente à 

União estão inseridos em áreas altamente valorizadas da cidade. O imóvel no qual funcionou a 

SPF-PB, situado no bairro da Torre, encontra-se em uma área que, pela proximidade com o 

Centro, apresenta grande diversidade de atividades comerciais e de serviços, bem como 

algumas repartições públicas, fatos que contribuem para valorização do preço da terra. Na 

avenida Epitácio Pessoa, principal corredor de interligação entre o Centro e a orla marítima, 

local no qual o solo urbano atinge, juntamente com determinadas áreas dos bairros litorâneos, 

os maiores patamares de preços da cidade, está localizado outro imóvel envolvido na permuta. 

Trata-se de uma edificação na qual funcionaram diversas atividades, inclusive uma importante 

escola privada. Na beira-mar do Cabo Branco, onde temos o metro quadrado mais caro de João 

Pessoa, encontra-se o terceiro imóvel envolvido na transação acima mencionada. Trata-se de 

uma edificação residencial, com área generosa e localização privilegiada em termos de 

valorização imobiliária.  
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Figura 27 – Localização dos imóveis pertencentes à União 

 
Fonte: Editado pelo autor com base no Google Earth, 2016. 

     

A tal permuta foi oficializada em 25 de maio de 2005. Dessa forma, a SPF-PB passaria 

a ser proprietária do imóvel outrora pertencente ao Hotel Tropicana, enquanto que o Sr. Antônio 

Bezerra Cabral Sobrinho passaria ter o domínio sobre os três imóveis anteriormente 

pertencentes à União. Entretanto,  

 

O contrato de permuta, objeto do processo administrativo nº. 

04931.000513/2004-01, foi eivado de irregularidades, quais sejam: 

- não houve prévia desafetação do bem de uso especial - sede da SPF/PB, o 

qual foi incluído na permuta sem o conhecimento da própria Polícia Federal; 

-divergência gritante entre os laudos de avaliação dos imóveis envolvidos no 

negócio elaborados pela GRPU e por empresas conceituadas no mercado de 

imóveis de João Pessoa, o que evidencia indícios de fraude armada com o fim 

de obter vantagem indevida em detrimento do patrimônio público federal 

(Autos do processo 0012360-53.2005.4.05.8200). 

 

Os indícios que levaram à suspeição dessas irregularidades no negócio nasceram da: 

 

[...] extrema coincidência das avaliações apresentadas pela GRPU/PB, uma 

vez que o valor total dos bens da UNIÃO, a serem permutados, praticamente 

coincidiu com o valor do prédio do HOTEL TROPICANA S.A.; assim como 

a pressa que o Diretor Administrativo do HOTEL TROPICANA S.A. aceitou 

a proposta de permuta, e o fato do edifício-sede da SPF/PB ter sido avaliado 

pela GRPU em valor inferior ao valor venal constante nos cadastros da 

Prefeitura. 

Por vislumbrar aparente descompasso entre os valores dos imóveis - já que os 

imóveis da UNIÃO estariam localizados em áreas de crescente valorização, 

ao passo que o prédio do HOTEL TROPICANA S.A., além de ser muito 
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antigo, está localizado no centro da cidade, região desvalorizada - o 

Procurador-Chefe da Fazenda Nacional na Paraíba, João José Ramos, 

instigado a representar a UNIÃO no ato translativo de propriedade, sugeriu 

em parecer jurídico que a GRPU realizasse nova avaliação, através de 

departamento especializado da Caixa Econômica Federal-CEF (Autos do 

processo 0012360-53.2005.4.05.8200).  

  

As influências políticas do Sr. Antônio Bezerra Cabral Sobrinho conseguiram, ao que 

parece, ressoar dentro da Caixa Econômica Federal, uma vez que: 

 

o Gerente Regional do Patrimônio da União rebateu a orientação jurídica, 

insistindo na aprovação da minuta. O Procurador-Chefe insistiu na realização 

de nova avaliação, o que motivou à juntada de dois outros laudos de avaliação, 

um deles elaborado pela CEF. Nestes laudos, foi apurada diferença, a favor do 

HOTEL TROPICANA S.A., da ordem de R$ 158.000,00 (cento e cinqüenta 

oito mil reais). À vista de tais laudos, a minuta foi aprovada e o contrato 

firmado em 25 de maio de 2005 (Autos do processo 0012360-

53.2005.4.05.8200). 

 

Quando o negócio parecia sacramentado e irreversível, eis que surge mais um elemento 

curioso: o prédio no qual funcionava a SPF-PB tinha sido incluído na negociação, fato que, 

teoricamente, desalojava o referido órgão sem que tivesse sido construída ou reformada a nova 

sede. Isso foi o estopim da investigação sobre as bases do contrato por parte do Ministério 

Público Federal, pois eram claros os danos ao erário, que superavam a casa de um milhão de 

reais. 

 

[...] a permuta foi prejudicial ao erário, uma vez que a soma do valor dos três 

imóveis da UNIÃO é superior ao valor do imóvel do HOTEL TROPICANA 

S.A., tendo havido dolo na negociação. Ademais, o edifício-sede da 

Superintendência da Polícia Federal- SPF/PB não poderia ser permutado, já 

que estava afetado ao uso público (Autos do processo 0012360-

53.2005.4.05.8200).   

  

Não satisfeitos com as vantagens auferidas pela subvalorização dos imóveis 

pertencentes à União, os articuladores desse ato lesivo ao patrimônio público tinham ainda outra 

estratégia. O contrato de permuta previa, como vimos, que a sede da SPF-PB, ainda em uso, 

estaria envolvida no negócio. Pelo que ficou evidente na investigação do caso, os gestores da 

Polícia Federal não sabiam disso. O documento que regia a troca dos bens continha uma 

cláusula que permitia à SPF-PB continuar a utilizar o prédio que lhe pertencia por seis meses. 
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Passado esse período de carência104, caso o órgão decidisse permanecer nas instalações, teria 

que pagar aluguel ao novo proprietário. Ou seja, não bastando o lucro obtido com a troca dos 

bens em si, articulava-se para extrair mais dinheiro dos cofres públicos. 

As transcrições abaixo contêm alguns dos diversos elementos elencados pela magistrada 

Cristiane Mendonça Lage, pertencente à 3ª Vara da Justiça Federal da Paraíba, para 

fundamentar a anulação do contrato.  

 

1) Tem razão a parte autora quando afirma que os imóveis pertencentes à 

UNIÃO se encontram em área de valorização comercial, notadamente o 

imóvel situado à beira-mar do Cabo Branco (bairro residencial mais nobre da 

Capital, que conta com melhor infra-estrutura na orla marítima) e o imóvel 

situado na Av. Epitácio Pessoa (principal corredor de acesso entre os bairros 

situados à beira-mar e a região central, com forte apelo comercial). Ao passo 

que o prédio do HOTEL TROPICANA S.A. se situa em região de 

desvalorização comercial, no centro antigo da cidade. [...] Sem qualquer 

pretensão de fazer aqui um historiado aprofundado sobre o crescimento 

urbano de João Pessoa, é facilmente perceptível que, originalmente, a cidade 

se instalou às margens do Rio Paraíba/Sanhauá, com alguma distância das 

praias. Porém, nas últimas décadas, houve desenvolvimento urbano em 

direção ao mar, com natural valorização das regiões mais próximas ao litoral, 

em prejuízo das áreas centrais. Obviamente, as partes contratantes estavam 

cientes deste movimento de valorização/desvalorização mercadológica: a 

GRPU, por ser o órgão da UNIÃO responsável pela administração imobiliária; 

o HOTEL TROPICANA S.A., por funcionar na cidade desde o ano de 1969. 

2) No tocante às avaliações apresentadas pela CEF, existe significativa falha 

que impede o acolhimento por este Juízo. Com efeito, houve terceirização das 

avaliações dos imóveis da UNIÃO, os quais foram avaliados não por 

engenheiros da CEF, mas sim pela "Avaliar Consultoria" (responsável técnico 

Marcelo Cavalcanti de Albuquerque). Somente o imóvel do HOTEL 

TROPICANA S.A. foi avaliado por engenheiros da própria CEF 

(responsáveis técnicos Francisco Luciano Lima Brasileiro e Otávio Alfredo 

F.O. Lima).  Ora, se o objetivo das avaliações era contrapor os valores dos 

imóveis das duas partes permutantes, parece-me óbvio que todas as avaliações 

deveriam ter sido feitas pelos mesmos responsáveis técnicos, a fim de que 

fosse garantida a unicidade de percepção de mercado. A avaliação 

mercadológica de imóveis é dotada de altíssima carga de subjetividade; de 

modo que para se comparar valores de imóveis é imprescindível que o 

avaliador seja o mesmo, garantindo-se, senão a perfeita identidade, pelo 

menos a maior fidelidade possível nos parâmetros subjetivos utilizados. 

 

3) Não obstante a Polícia Federal tenha demonstrado à Gerência do patrimônio 

da UNIÃO, de forma inconteste, seu interesse na aquisição do prédio do 

                                                           
104 “Esse período de carência de seis meses serviria, em tese, para que a União reformasse o prédio do HOTEL 

TROPICANA S.A., para adequá-lo às necessidades da Polícia Federal. Contudo, qualquer pessoa que tenha um 

mínimo de experiência no trato com obras públicas, sabe que seis meses é um prazo ínfimo, não condizente com 

a realidade de tempo necessário à realização de uma reforma de imóvel público, o que demanda previsão 

orçamentária, processo de licitação e execução do projeto. Portanto, precisas foram as palavras do então 

Superintendente da Polícia Federal, Agripino Oliveira Neto, ditas quando ouvido por este Juízo na qualidade de 

testemunha compromissada: ‘[...] que o depoente ponderou que teria 'que pagar aluguel do que até ontem era 

nosso' [...]" (Autos do processo 0012360-53.2005.4.05.8200). 
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HOTEL TROPICANA S.A., há fortes indícios de que  houve conluio entre o 

administrador dessa empresa, Sr. Severino Bezerra Cabral Neto, e o então 

Gerente Regional do Patrimônio da UNIÃO, Sr. Francisco Sales Dantas - que 

ocupava cargo em comissão, não se tratando de servidor de carreira - para que 

o negócio se tornasse lucrativo para o HOTEL TROPICANA, em prejuízo ao 

erário [...]  É no mínimo estranho que Severino Bezerra Cabral Neto tenha 

aceitado de imediato a proposta de permuta, sem sequer saber quais os imóveis 

da UNIÃO entrariam no negócio. 

4) Há visível semelhança na forma gráfica do Ofício nº. 383/GAB/GRPU/PB, 

assinado por Francisco Sales Dantas, e a carta resposta assinada por Severino 

Bezerra Cabral Neto (fls. 18,20 do apenso III). No ofício, datado de 01 de 

julho de 2004, indaga a UNIÃO sobre o interesse na permuta; e na carta, 

emitida no mesmo dia, o HOTEL TROPICANA S.A. responde 

afirmativamente. O aspecto externo dos dois documentos é muitíssimo 

parecido: mesma tipologia; idêntico distanciamento dos parágrafos em relação 

às margens; uniformidade no uso de negritos, tudo a indicar que foram 

preparados pela mesma pessoa, e que Francisco Sales Dantas e Severino 

Bezerra Cabral Neto mantiveram contatos prévios. 

5) Outra "zona cinzenta" das negociações do contrato de permuta diz respeito 

à inclusão do edifício-sede da Polícia Federal entre os imóveis permutados, à 

revelia da direção local da Polícia, sendo que os delegados federais afirmaram, 

peremptoriamente, que somente tomaram conhecimento de que o edifício-

sede havia sido permutado depois da conclusão do negócio [...] A ignorância 

dos dirigentes da Polícia Federal acerca da inclusão do edifício-sede no 

contrato de permuta é outro indicativo de que não se tratou de um contrato 

feito às claras [...] Assim, o edifício-sede da Polícia Federal não poderia ter 

sido incluído na permuta, por se tratar de bem indisponível, já que estava 

afetado ao uso público, abrigando a delegacia federal. 

6) A instrução processual demonstrou que o Departamento de Policia Federal 

na Paraíba tentava obter nova sede, tendo efetuado diligências administrativas 

em duas frentes, a saber: 1º) obtenção, mediante permuta, do prédio onde 

havia funcionado o (já desativado) HOTEL TROPICANA S.A.; 2º) e 

obtenção, mediante doação do Exército Brasileiro, de terreno situado às 

margens da BR-230, para edificação de nova sede.  

7) [...] Todas estas evidências, quando analisadas em conjunto, me fazem 

acreditar que o Gerente Regional do Patrimônio da União [Francisco Sales 

Leite Dantas], aproveitando o ensejo da demonstração de interesse da Polícia 

Federal no prédio do HOTEL TROPICANA S.A., aliou-se ao representante 

desta empresa, para tornar a permuta um negócio vantajoso para o particular, 

envidando esforços para que o contrato fosse ultimado, não obstante tenha 

sido aventado - ainda que informalmente - ao final do processo administrativo 

que tal imóvel não era mais conveniente aos interesses da Polícia Federal 

(Autos do processo 0012360-53.2005.4.05.8200)105 (Grifos nossos). 

  

A partir das constatações acima, a magistrada responsável pelo caso na primeira 

instância julgou procedente o pedido de anulação da permuta dos referidos bens. A sentença foi 

oficializada em 24 de setembro de 2008.  

A partir de então, os representantes do Hotel Tropicana S.A. recorreram da decisão, 

fazendo com que o processo alcançasse instâncias superiores. No dia 13/10/2015, o Tribunal 

                                                           
105 Disponível em: <http://web.jfpb.jus.br/consproc/resconsproc.asp>. Acesso em: 24 out. 2016. 
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Regional Federal da 5ª Região (TRF) reformou parcialmente a decisão de primeira instância, 

afirmando a legalidade da permuta, excluindo-se da transação o prédio pertencente à SPF-PB. 

As razões para tal decisão foram as seguintes: 

 

[...] Pretensão centrada em mera alegação de que a Gerência Regional do 

Patrimônio da União (GRPU), na Paraíba, houvesse agido com desvio de 

finalidade ou em conluio com o particular, realizando permuta de imóveis 

desvantajosa à União. Não comprovação. Desprovimento. 

[...] Interesse da Polícia Federal na permuta entre o edifício-sede do Hotel 

Tropicana e imóveis da União, a fim de abrigar-lhe a sede da Superintendência 

no Estado da Paraíba, que decorreu de sua dimensão - suficiente a comportar 

todo o efetivo daquela Superintendência - e de sua localização, no Centro da 

Capital João Pessoa, próximo a outras repartições públicas. 

[...] Contradições apuradas nos diversos laudos de avaliação imobiliária não 

servem para demonstrar - além de qualquer dúvida razoável - que a União 

Federal teria sido prejudicada com a permuta: enquanto as avaliações 

produzidas pelo Instituto de Criminalística da Polícia Federal e pela Câmara 

de Valores Imobiliários sugerem prejuízo da União, as avaliações realizadas 

pela Caixa Econômica Federal e pela Gerência Regional do Patrimônio da 

União apontam para uma diferença desfavorável ao particular. 

[...] Homenagem ao princípio de que a fraude não se presume e deve ser 

provada cabalmente, além de qualquer dúvida razoável. 

[...] A renúncia expressa de cobrança pelo particular de qualquer eventual 

diferença em relação ao valor do crédito do imóvel-sede da Polícia Federal, 

judicialmente excluído da demanda, atende aos termos da proposta formulada 

pelo MPF, autor da ação civil pública, para encerrar a demanda e satisfaz os 

anseios da União, com ulterior perda de interesse para a causa (Autos do 

processo 0012360-53.2005.4.05.8200)106. 

 

Em função dos recursos perpetrados pelo MPF-PB, a disputa judicial em tela chegou 

aos Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal. Sob relatoria 

da ministra Carmen Lúcia, decidiu-se, no dia 03/05/2016, por manter a decisão reformadora do 

TRF-5ª Região, ou seja, declarou-se, em que pesem todas as evidências de fraude, a validade 

da permuta, excluindo-se da transação a edificação pertencente à Superintendência da Polícia 

Federal. O STF não chegou a julgar o mérito, uma vez que, segundo o entendimento da relatora, 

não havia questões constitucionais a serem examinadas. Assim, a referida lide transitou em 

julgado no dia 13/10/2015 e a “certidão de trânsito em julgado”, que finaliza o processo e o 

remete para arquivo, foi expedida no dia 30/06/2016.  

A edificação permaneceu fechada de 2004 - ano em que proprietário do Hotel Tropicana 

rescindiu os contratos de aluguel que mantinha com o governo do estado visando às vantagens 

do negócio descrito acima -  até o dia 19 de abril de 2013 – data na qual o imóvel foi ocupado 

                                                           
106 Idem.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28205234/uniao
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28205234/uniao
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28205234/uniao
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28205234/uniao
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pelo movimento Terra Livre. Ao longo desse tempo, as batalhas jurídicas mantiveram 

indefinida a propriedade efetiva do prédio.  

Retomemos, após a digressão que fizemos para tratar do imbróglio jurídico que 

envolveu a edificação na qual se instalou a Ocupação Tijolinho Vermelho, a análise do seu 

processo de apropriação pelo TL. 

Como se sabe, toda ocupação de terreno ou edificação demanda, em maior ou menor 

grau, planejamento, isto é, a atividade de tentar prever os possíveis desdobramentos de um 

processo ou fenômeno e, a partir dos cenários possíveis, construir alternativas que permitam a 

concretização de determinados intentos (SOUZA, 2006). No caso das ocupações urbanas, a 

atividade de planejamento envolve desde a articulação política dos indivíduos interessados em 

realizá-las, passando pela seleção do imóvel a ser ocupado, até a apropriação efetiva do espaço. 

Pode-se dizer que o planejamento para ocupação do imóvel outrora pertencente ao Hotel 

Tropicana teve início nos últimos meses de 2012. Nesse momento, os constantes trabalhos 

pedagógicos realizados pelos militantes do TL (sobretudo nos bairros Roger, Mandacaru e 

Padre Zé) e a obtenção das primeiras conquistas efetivas permitiram a consolidação de sua base 

social. Essa base, conforme explicitaremos mais detalhadamente em momento posterior do 

presente capítulo, corresponde a uma fração da população hiperprecarizada de João Pessoa. 

Trata-se de famílias residentes em moradias precárias e situadas em locais insalubres, sujeitas 

ao ônus excessivo com o pagamento de aluguel e vitimadas pelo desemprego/subemprego. Para 

elas, o ato de ocupar significava a única alternativa para suprir a necessidade básica de residir.      

O respeito conseguido pelo TL junto a essas localidades pode ser constatado nas 

conversas que mantivemos com os sujeitos pesquisados. Eram frequentes opiniões como estas:  

 

Olhe, essa bandeira que está aqui na ocupação é respeitada. Quando ela está 

em pé em qualquer lugar, o povo sem-teto se interessa em vir. Primeiro, a 

polícia trata com menos violência. Segundo, eles ajudam muito na nossa 

organização e na luta. As outras lutas que eles já fizeram deu respeito de todas 

as comunidades da região. A comunidade é muito agradecida. (Morador 

Capadócia 01. Fala proferida em reunião realizada em 20/01/2015). 

 

Rapaz, hoje o povo que está no Alto do Céu [comunidade pobre de João 

Pessoa] diz de uma boca só: se não fosse o Terra Livre talvez a gente tivesse 

no cadastro ainda esperando pela boa vontade da prefeitura. Eles ajudaram 

demais. Foi importante demais! (Ex-morador de ocupação organizada pelo 

Terra Livre. Conversa informal realizada em 22/01/2015).  

 

Com o objetivo de dar prosseguimento às lutas, o TL intensificou os trabalhos 

pedagógicos nos bairros supracitados, promovendo reuniões de apresentação do movimento, 
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discussões relativas ao direito à moradia e à necessidade de agir no sentido de pressionar o 

poder público para a resolução das demandas. Nesse estágio, dada a penetração e o prestígio 

alcançado pela organização ao longo de três anos ininterruptos de atuação junto às 

comunidades, muitos sem-teto passaram a procurar espontaneamente o movimento com o 

objetivo de integrar suas ações. Nas palavras de um militante, além do trabalho de 

convencimento que se deu a partir das reuniões e demais atividades políticas, “o boca a boca” 

dos moradores dessas áreas foi essencial para aglutinar mais pessoas em torno da bandeira do 

TL.  

 

Eu fiquei sabendo dos meninos do Terra Livre porque meu cunhado ganhou 

casa lá no Alto do Céu. Ele disse que a gente podia confiar, que os caras do 

Terra Livre eram de confiança. Que era tudo claro, não tinha politicagem 

safada no meio nem nada. Então eu soube do movimento desse jeito. Aí eu 

soube que ia ter uma reunião aqui na associação [de moradores do Roger] e 

vim. Aí eles começaram a falar que tinha que fazer uma invasão. Quer dizer, 

agora eu sei que não deve dizer invasão, deve dizer ocupação, né? Aí, no 

começo, eu achava meio errado esse negócio. Você entrar naquilo que não é 

seu. Só que nas reunião eles iam mostrando que nós temos direito. Não é justo 

uma pessoa que ganha pouco, que o dinheiro nem dá pra comprar comida 

direito, ter que pagar aluguel com tanta terra e casa sem ninguém nem usar. E 

do jeito que foi comigo, foi com várias pessoas (Moradora Tijolinho Vermelho 

01. Entrevista realizada em 20/12/2014).  
 

No início de 2013, quando as ações pedagógicas realizadas pelo TL resultaram no 

cadastramento de aproximadamente 100 famílias interessadas em realizar uma nova ocupação 

na cidade, passou-se à segunda etapa do processo, isto é, à seleção do imóvel a ser apropriado. 

 

Esse processo de escolha funciona assim: primeiro, a gente cadastra quem tá 

interessado; segundo, a gente pede ao povo, normalmente aos que têm mais 

um perfil de líder, para saírem por aí procurando. Depois que temos 3 ou 4 

opções, a gente analisa os prós e contras e bota em votação. No caso do 

Tijolinho Vermelho, a discussão era quanto ao perigo de ocupar no Centro, 

né? A gente achava que não duraria um dia, justamente por estar no Centro. 

Por outro lado, as facilidades de ser no Centro, de ter já os quartos divididos, 

de ser fechado etc. [...] tudo isso foi levado em consideração. E na hora da 

votação, ganhou o a opção de fazer a ocupação lá (Militante Terra Livre 01. 

Entrevista realizada em 20/01/2015)   
   

A coordenação do movimento era favorável à ocupação de um imóvel na área central 

da cidade. Para muitos coordenadores, era chegada a hora de realizar uma ação de maior 

impacto, situada em algum espaço estratégico que pudesse ser significativo para a visibilidade 

da luta. Além disso, nas palavras de um desses coordenadores, “era necessário pautar uma 
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questão que muitos movimentos deixaram de fazer em João Pessoa: a destinação de imóveis 

vazios do Centro para moradia, como já ocorre em outras cidades”.  

 

Foi motivo de muita discussão interna no movimento os nossos próximos 

passos. Queríamos uma ocupação impactante e que, além de representar uma 

possibilidade de mudança, de inserção das pessoas em um local relativamente 

bem servido de serviços, pudesse ter um caráter simbólico para a luta. Um 

lugar que pudesse se contrapor à lógica de jogar o pobre para longe. O Centro 

era, então, a bola da vez! Foi quando um de nossos militantes, morador do 

Centro, indicou o prédio lá onde hoje é o Tijolinho. Nós pensávamos que 

seríamos despejados logo. O balanço que fazíamos era o seguinte: na pior das 

hipóteses, se a gente for despejado rápido, a gente forma um grupo bom para 

fazer alguma outra ocupação e acabou dando muito mais certo do que a gente 

imaginava. (Militante Terra Livre 01. Entrevista realizada em 20/01/2015).       

  

Por meio de pesquisa realizada por militantes do TL, descobriu-se que o imóvel 

selecionado para ocupação estava envolto por uma complexa disputa jurídica, fato que, no seu 

entendimento, seria mais um fator favorável para o sucesso da ação. Tal compreensão derivava 

da expectativa de que, caso o imóvel se tornasse propriedade da União, poder-se-ia pleitear sua 

destinação para habitação de interesse social.  

Os trabalhos relacionados à formação política dos ocupantes, ao cadastramento dos 

interessados e à seleção do imóvel a ser ocupado foram concluídos em março de 2013. A partir 

de então, o movimento começou a planejar a ocupação propriamente dita. 

Tomou-se o cuidado de averiguar a existência de vigilância armada e/ou sistemas 

eletrônicos de segurança na edificação107. Confirmadas as condições propícias, a data e o 

horário da ação foram decididos em assembleia. Paralelamente, os militantes do TL 

estabeleceram contatos com alguns apoiadores, sobretudo o NEP, com vistas à garantia de apoio 

jurídico caso algum problema ocorresse.  

Na madrugada do dia 19/04/2013, a ação foi executada. Providenciou-se o transporte 

dos ocupantes, as ferramentas necessárias à abertura das entradas principais, e foram definidas 

as funções e papéis a serem exercidos por cada grupo de pessoas no momento da ação, 

combinando, inclusive, as formas de reagir a eventuais posturas repressivas advindas do 

aparelho policial. 

 

                                                           
107 No dia da ocupação, descobriu-se que havia um homem residindo no prédio. Ele exercia a função de zelador e, 

em troca, o proprietário permitia a utilização de um dos quartos como moradia. No dia da ocupação, o homem 

não ofereceu resistência, ao contrário, juntou-se aos ocupantes e morou na Ocupação Tijolinho Vermelho até 

2016, ano em que os moradores deixaram definitivamente o prédio. 
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Nós fizemos um rapa nas nossas finanças e alugamos um ônibus. Saímos do 

Roger umas onze horas da noite e fomos pra lá. Arrombamos a porta e 

entramos sem muita dificuldade. Pouco tempo depois chegou a polícia e nós 

enrolamos dizendo que tínhamos autorização da SPU, que o prédio estava em 

litígio, que éramos um movimento social etc. Não tivemos muito problema na 

primeira noite. E o fato curioso é que o proprietário também não fez muita 

questão no início, talvez imaginando que isso fosse ajudá-lo no objetivo da 

troca lá que ele estava querendo fazer. Tanto que até hoje rola aquele boato 

que te falei: de que ele que armou a ocupação! (Militante Terra Livre 02. 

Entrevista realizada em 20/04/2015).     

 

A despeito das necessidades prementes das famílias cadastradas pelo TL na fase de 

preparação, das várias formações políticas realizadas e da viabilização das condições materiais 

para a realização da ocupação, apenas 20 das 100 famílias cadastradas compareceram ao ato. 

Ou seja, o relativo esvaziamento da ocupação nas primeiras horas de sua existência, momento 

de maior instabilidade em função do risco de despejo, foi o primeiro percalço a ser enfrentado. 

A fala transcrita abaixo o evidencia:    

 

Nós íamos nas comunidades e batíamos nas portas, explicávamos o que era o 

movimento, fazíamos discussões sobre o problema da moradia e detectávamos 

as lideranças de cada uma delas. Então o recrutamento de interessados em 

participar da ocupação era feito na base do corpo a corpo, do diálogo direto 

mesmo [...] quando não era assim, era o próprio povo que chegava dizendo 

que tinha ouvido falar do movimento e querendo saber se podia fazer parte da 

ocupação que estávamos planejando. E nisso muita gente dizia: eu vou, eu vou 

e tal. Quando chegou no dia, muita gente deu pra trás (Militante Terra Livre 

01. Entrevista realizada em 20/01/2015). 
 

Quando questionada sobre as razões para tantas ausências, uma das moradoras pioneiras 

da ocupação nos disse: 

 

Rapaz, tem várias coisas. Vários motivos. Uns deram os nomes apenas no 

‘auê’. Daquele povo que marca as coisas com você e não vai mesmo. Quer 

que as coisas caia do céu. Outros não vêm porque têm medo. Tá acostumado 

com a polícia, sabe como eles faz quando pega os pobres por aí. E têm medo. 

Porque nós tamo entrando em uma coisa que não é nossa, apesar que temos 

nosso direito também, né? Mas, tem muita gente que tem medo. Outros ficam 

esperando. Ficam vendo se vai dá certo, se não vão botar a gente pra fora com 

dois dias, essas coisas. Eu vim e fiquei aqui porque eu tenho precisão. Estou 

desempregada, meu marido também e com o dinheiro do Bolsa Família 

ninguém pode pagar aluguel. Morar na casa de parente sempre dá os problema 

(Moradora Tijolinho Vermelho 01. Entrevista realizada em 08/09/2014).      

     

Um dos militantes do TL, responsável, à época, pela articulação das pessoas dispostas 

a ocupar o prédio, fez a seguinte avaliação: 
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Eu acho que nossa ação no Tijolinho foi até bem planejada. É até meio comum 

você marcar esse tipo de ação e na hora o povo não aparecer ou aparecer gente 

em quantidade insuficiente. No caso do Tijolinho até deu para segurar a onda 

com a quantidade de gente que foi. O problema que isso gerou pra nós no 

Tijolinho foi o seguinte: uma ocupação daquela, no Centro, chamando a 

atenção de todo mundo, não demorou para aparecer muita gente sem moradia 

querendo um quarto lá. Só que aí é gente de origem muito diversa, o que 

quebrou a identidade comunitária que a gente julga importante em uma 

ocupação como essa. Porque se vem todo mundo, a ocupação fica cheia de 

gente que se conhece, que tem algum grau de relação. Isso facilita a articulação 

interna depois. Embora seja meio natural que pessoas entrem e saiam da 

ocupação em função de várias situações, no caso do Tijolinho a coisa já 

começou com uma quebra muito forte nesse sentido das relações internas 

(Militante Terra Livre 01. Entrevista realizada em 23/11/2014). 

 

Nos dias imediatamente posteriores ao da entrada na edificação, a centralidade e a 

visibilidade do local logo foram notadas. A notícia de que o prédio do antigo Hotel Tropicana 

havia sido ocupado se espalhou e dezenas de pessoas passaram a procurar quartos disponíveis 

para fixar moradia. Isso também gerou alguns problemas, uma vez que os laços comunitários 

entre os ocupantes foram quebrados em função das desistências iniciais, fato que abriu espaço 

para pessoas sem qualquer ligação pessoal ou afetiva com os primeiros moradores constituírem 

moradia no prédio, dificultando as futuras mobilizações.  

 

A massificação da ocupação não foi bem do jeito que a gente queria. Isso foi 

uma das coisas negativas e que reflete até hoje. Essa desunião dentro do prédio 

é muito por causa disso. Muitas pessoas de bairros diferentes aí o sujeito já 

entra sentindo que todo mundo em volta dele é inimigo. Então esse é um dos 

principais contextos que fez o negócio ter esses pontos negativos até hoje. Do 

grupo inicial sobrou pouca gente e hoje em dia já renovou muito (Militante 

Terra Livre 01. Entrevista realizada em 20/01/2015).   

 

 

 

 

Figura 28 – Militantes do Terra Livre em frente ao prédio no primeiro dia da ocupação 
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Fonte: Militante Terra Livre, 19/04/2013. 

 

Figura 29 – Primeira noite: início da luta do Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 19/04/2013. 
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Passados os primeiros dias, com a redução das ameaças de despejo, iniciaram-se as 

discussões relativas ao nome da ocupação. Em assembleia, decidiu-se pelo nome Tijolinho 

Vermelho. Essa denominação foi proveniente de uma simbiose entre a arquitetura do prédio e 

o caráter ideológico do ato de ocupar. A fachada, caracterizada pelos tijolos aparentes, e o 

vermelho, cor que representou e representa muitas lutas revolucionárias ao longo da história, 

foram os elementos simbólicos que inspiraram o nome. A expressão ‘Tijolinho’ foi sugerida 

por um dos moradores da ocupação, enquanto o ‘Vermelho’ foi proposto pela coordenação do 

TL e acatado pela coletividade. 

Os pouco mais de 10 anos em que o prédio permaneceu fechado não chegaram a 

comprometer sua estrutura, conforme aponta o laudo técnico emitido, a pedido do TL, pela 

Associação para Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia (SCIENTEC), vinculada ao 

Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Porém, o período de 

abandono produziu inúmeros problemas que vão desde a concentração de lixo, passam pelo 

entupimento dos principais dutos hidráulicos e desembocam nas constantes infiltrações, fatores 

complicadores das condições de habitabilidade no prédio. As Figuras 30, 31 e 32 evidenciam 

essa situação.  

 

Figura 30 – Primeiros dias: lixo encontrado nas dependências do prédio 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 20/04/2013. 
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Figura 31 – Primeiros dias: área da piscina do hotel 

 
Fonte: Morador da Ocupação, 20/04/2013. 

 

Figura 32 – Primeiros dias: infiltrações 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 20/04/2013. 
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A piscina, em função da água e do lixo acumulados, era a principal ameaça às condições 

de salubridade da edificação nos primeiros dias de ocupação. Por esse motivo, umas das 

primeiras atividades coletivas realizadas pelos ocupantes foi o seu aterramento, fato que 

demandou esforços de todos os moradores no sentido de conseguir material para a tarefa (areia, 

pedras, entulho etc.) e meios para transportá-lo. Paralelamente ao aterramento da piscina, 

providenciou-se o fornecimento de água e energia. Isso ocorreu por meio da apropriação dos 

sistemas já existentes na edificação, mas que estavam desativados em função do tempo de 

abandono. 

Viabilizadas as condições mais essenciais de permanência, a Ocupação Tijolinho 

Vermelho iniciou uma trajetória de luta que perdurou de 19/04/2013 até 23/12/2016. Às 

vésperas dos festejos natalinos do ano de 2016, os militantes da ocupação foram transferidos 

pela PMJP para as unidades habitacionais do Residencial Vista Alegre, construído com recursos 

do ‘Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1’. A luta empreendida pelo TL foi, ao menos 

parcialmente nesse caso, vitoriosa.  

Essa história, que acompanhamos organicamente desde os primeiros meses, fornece 

importantes elementos analíticos para pensarmos os processos de resistência e insurgência 

protagonizados pelo hiperprecariado e serão enfocados com mais detalhes em etapas vindouras 

desta tese.       

Neste subcapítulo, reconstituímos alguns processos relativos às transformações do 

centro tradicional de João Pessoa e fizemos um exame da história de formação da Ocupação 

Tijolinho Vermelho. Acreditamos que, com isso, realizamos uma contextualização espaço-

temporal dos sujeitos envolvidos na ocupação e preparamos o terreno para as discussões 

vindouras que deverão se apresentar mais particularizadas e serão portadoras de análises sobre 

aspectos como: organização interna da ocupação, táticas e estratégias de luta, espacialidade, 

desafios internos e externos etc. 

Tratemos, pois, de fazer o mesmo em relação às Ocupações Capadócia e Terra Nova, 

tarefa da qual nos desincumbiremos nos próximos subcapítulos.    

 

3.4 OCUPAÇÃO CAPADÓCIA: trajetória de uma luta 

 

Situada em área limítrofe entre um bairro residencial cuja ocupação se deu por pessoas 

de média a baixa renda, denominado 13 de Maio, e outro predominantemente habitado por 

classes de menor poder aquisitivo, denominado Padre Zé, a Ocupação Capadócia está localizada 
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nas proximidades de uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS Riachinho), conforme 

demonstra o mapa contido na Figura 33. 

Em momento anterior deste trabalho, mencionamos a luta envergada pelos moradores 

da Ocupação Terra Livre. Despejados do terreno onde se constituiu inicialmente (proximidades 

do Parque Arruda Câmara), os moradores se realojaram na Escola Estadual Maria Quitéria. 

Quando os últimos ocupantes da escola foram removidos, a edificação foi destruída. A 

Ocupação Capadócia foi erguida exatamente no terreno outrora pertencente ao referido centro 

de ensino. 

 

Figura 33 – ZEIS Riachinho e localização da Ocupação Capadócia 

 
Fonte: Paraíba, 2007. Editado pelo autor em 2015. 

 

A maior parte dos ocupantes da Capadócia é oriunda das suas cercanias, notadamente 

de um assentamento precário adjacente, denominado de Riachinho. Situada nas margens do 

Riacho do Peixe108, a mencionada comunidade é constantemente assolada pelas enchentes109 e, 

portanto, considerada uma área de risco pelo poder público Municipal. Por essa razão, o local 

foi transformado em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)110, no ano de 2009.  

                                                           
108 Na verdade, trata-se de um braço do Rio das Bombas que, localmente, é chamado de Riacho do Peixe. 
109 As constantes tragédias provocadas pelas enchentes e o elevado número de famílias por elas atingidas geram 

ampla repercussão nos meios de comunicação local. Sítios eletrônicos de notícias e programas televisivos 

realizam matérias no local sempre que o volume de chuvas possibilita o aumento do nível das águas do Riacho 

do Peixe. Um programa policialesco chamado de “Caso de Polícia’, vinculado à TV Tambaú (afiliada do SBT), 

chegou a realizar uma série de matérias sobre os desafios enfrentados pelos moradores da área, conforme se pode 

constatar neste link: <https://www.youtube.com/watch?v=XJv6mr5bT28>. Acesso 30 dez. 2016.   
110 Lei municipal número 11.711, de 10 de junho de 2009. 
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Após a oficialização da Zona Especial de Interesse Social Riachinho, a PMJP iniciou 

um conjunto de intervenções no local, objetivando remover as famílias alojadas nas margens 

do córrego e realocá-las em um terreno adjacente. Desse modo, o governo municipal se 

comprometeu com a construção de 130 unidades habitacionais para atender às famílias 

atingidas pelas sucessivas enchentes. 

Contudo, diversos problemas burocráticos atrasaram por vários anos a conclusão das 

novas residências. Iniciadas em 2010, as obras somente foram concluídas efetivamente no final 

de 2013. Nesse intervalo, as enchentes continuaram a provocar inúmeras tragédias para os 

residentes na Riachinho.    

Em 2011, ano que registrou elevados índices pluviométricos no mês de janeiro, ocorreu 

uma das maiores cheias já registradas na história do Riacho do Peixe. Cerca de 90 residências 

foram atingidas pela força das águas e seus moradores ficaram desabrigados. Os registros do 

fato (Figuras 34, 35 e 36) foram feitos pelo fotógrafo Felipe Gesteira e divulgados em seu blog. 

 

Figura 34 – Morador aponta a altura atingida pelas águas durante a enchente de 2011 

 
Fonte: Felipe Gesteira, 20/02/2011111 

 

 

 

Figura 35 – Galo reprodutor morto por afogamento 

                                                           
111 Disponível em: <http://felipegesteira.com/blog/chuva-demais-e-abrigos-de-menos/>. Acesso em: 30 dez. 2016.  

http://felipegesteira.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/alagados_foto_felipegesteira_0791.jpg
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Fonte: Felipe Gesteira, 20/02/2011112 

 

Figura 36 – Moradores da Riachinho interditam avenida que dá acesso à comunidade   

 
Fonte: Felipe Gesteira, 20/02/2011113. 

 

As 130 unidades habitacionais entregues pela PMJP não solucionaram o problema da 

moradia na comunidade. Diversas famílias não foram contempladas, a despeito de suas 

                                                           
112 Idem.  
113 Ibidem. 

http://felipegesteira.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/alagados_foto_felipegesteira_0441.jpg
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habitações precárias e instaladas em áreas insalubres. Os chefes dessas famílias foram 

cadastrados pela SEMHAB e entraram na interminável fila de espera dos programas 

habitacionais municipais. Para muitos, o prometido “auxílio-aluguel” não foi concretizado pela 

Prefeitura. 

Morando “de favor” na casa de parentes ou consumindo grande parte de seus escassos 

rendimentos com o pagamento de aluguel114, esses sujeitos (alguns dos quais cadastrados há 

quase uma década em programas habitacionais) decidiram ocupar o terreno que pertenceu à 

Escola Maria Quitéria.             

As atividades de planejamento e ocupação propriamente dita foram realizadas sem a 

participação do TL, ou seja, foram os próprios moradores da Riachinho que, pressionados pelas 

situações descritas no parágrafo anterior, executaram todas as etapas da ocupação, das primeiras 

reuniões até a apropriação efetiva do terreno. Uma liderança local, ativamente envolvida nos 

processos de mobilização que culminaram com o surgimento da Ocupação Capadócia, resumiu 

o processo em entrevista. 

 

Rapaz, aqui a realidade é difícil. Um aluguel aqui embaixo [na Comunidade 

Riachinho] é caro. Eu mesmo...tem mês que eu não tiro dinheiro suficiente 

para pagar. Tem que deixar de comer pra pagar! Então eu tive a ideia de a 

gente invadir esse terreno. Olha, bem dizer aqui foi meio de bolo. Foi e não 

foi. Vou explicar. A gente sabia que eles tinham demolido a escola porque iam 

construir uma creche. Mas, passou esse tempo todo e nada dessa creche. E eu 

e mais uns de olho no terreno. E muita gente precisando, porque aqui no 

Riachinho um aluguel de uma casa é trezentos a quatrocentos real. Quem pode 

pagar? Então eu fiz uma reunião com o pessoal lá na sede da associação e 

perguntei quem tava disposto a invadir. Invadir para morar, não para ficar 

esperando a prefeitura dá as casas e ficar no bem-bom. Pra morar e pra fazer 

a luta. Aí eu perguntei e algumas pessoas disse que topava. Ai nós arrumamo 

pau, lona, telha brasilit, papelão e fomo fazendo os barraco. Bem dizer a gente 

fez a reunião numa semana, na outra já tinha gente construindo seus barraco e 

na outra já tinha gente morando (Morador Capadócia 01. Entrevista realizada 

em 20/08/2014). 

 

Durante as reuniões realizadas na sede da Associação de Moradores da Comunidade 

Riachinho, a decisão de ocupar o terreno foi sendo amadurecida. Segundo relato dos 

envolvidos, listaram-se os interessados e, nesse processo, cuidou-se para que a maior parte deles 

fossem indivíduos conhecidos. As razões para tal procedimento foram explicitadas pela 

liderança acima referida.  

 

                                                           
114 Segundo diversos entrevistados, “o aluguel de um barraco simples na comunidade não sai por menos de 300 

reais”.  
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[...] E a maioria das pessoas que deu a palavra confirmou e veio no dia. Não 

veio todo mundo de uma vez porque cada um foi vindo do jeito que podia, 

quando arrumava os material e tudo. E uma coisa boa da Capadócia é que todo 

mundo se conhece, bem dizer. Tem poucas pessoa aqui de fora. Bom ou ruim 

a gente conhece, sabe os costumes. A gente tomou cuidado com as pessoa que 

ia entrar pra morar aqui, pra depois não dá problema (Morador Capadócia 01. 

Entrevista realizada em 20/08/2014).      

 

Como se pode perceber pela narrativa feita até o presente momento, o processo de 

surgimento da Ocupação Capadócia foi substancialmente diferente do que ocorreu na Tijolinho 

Vermelho. A última foi resultado direto da atuação do TL, por meio de um trabalho de base que 

se estendeu por vários meses. Na primeira, a decisão de ocupar o terreno outrora pertencente à 

Escola Estadual Maria Quitéria foi concebida sem a participação do referido movimento social 

(na Figura 37 podemos constatar a fachada da referida escola e a Ocupação Capadócia).  

 

Figura 37 – Antes e depois: Escola Maria Quitéria e Ocupação Capadócia (2011-2015) 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Desse modo, no dia 01 de agosto de 2014, a partir das mobilizações desencadeadas por 

uma liderança local, cerca de 90 famílias iniciaram a construção de barracos e ocuparam o 

terreno.  
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Ainda no primeiro mês de existência da Capadócia, seus moradores estabeleceram 

contato com lideranças do TL. Tal articulação foi facilitada em função da relação de parentesco 

existente entre a liderança comunitária responsável pelas mobilizações em torno da ocupação e 

uma senhora ocupante da Escola Maria Quitéria (que estava, naquela altura, na iminência de 

receber sua moradia em decorrência das lutas anteriores que travou junto ao TL na mesma 

região). Esta repassou àquela o contato da coordenação do movimento e, assim, selou-se a 

incorporação da luta dos ocupantes à bandeira do movimento115. 

O nome da ocupação surgiu de um debate permeado por elementos significativos para 

análises futuras. Ocorre que uma determinada novela da Rede Globo de Televisão, denominada 

‘Salve Jorge’, foi gravada na região da Capadócia, Turquia. Assim que foram erguidos os 

primeiros barracos, seus moradores batizaram a ocupação com o nome que haviam visto na tal 

novela. Em assembleia, os membros da coordenação do TL tentaram sugerir outros nomes, mas 

os ocupantes, sob a argumentação de que a denominação “já tinha pegado”, não aceitaram. 

Portanto, diferentemente do que ocorreu com a Tijolinho Vermelho, a denominação da 

Ocupação Capadócia não foi originada das aspirações ideológicas do TL. 

Partindo para uma contextualização sócio-espacial, registre-se que a Ocupação 

Capadócia é marcada pela hiperprecariedade. A quase totalidade de seus moradores, a exemplo 

do que já havíamos destacado com relação à Ocupação Tijolinho Vermelho, é formada por 

desempregados, catadores de reciclados, pedreiros, vendedores ambulantes etc. Como é comum 

nas ocupações urbanas, os parcos recursos financeiros116 de que dispõem não permitem, de 

imediato, maiores investimentos nas habitações construídas, motivo pelo qual os barracos 

existentes foram erguidos com material reciclado e suas condições de habitabilidade são as 

piores possíveis, conforme demonstram as Figuras 38, 39 e 40.  

                                                           
115 A principal liderança encarregada das articulações em torno da ocupação assim narrou a aproximação com o 

Terra Livre: “Nós ficamos sabendo do trabalho deles aqui por outras pessoas que ganharam casa ainda quando 

isso aqui era uma escola [...] Então o pessoal do movimento já tinha feito coisas pra o bem do povo daqui, eram 

respeitados e nós precisava de uma liderança pra organizar né? Porque sem regra não vai pra frente. Aí eu entrei 

em contato com o pessoal e tamo aqui junto!” (Morador Capadócia 01. Conversa informal realizada em 

26/01/2015). 
116 O Programa Bolsa Família é a principal fonte de renda de grande parte das famílias residentes nas três ocupações 

analisadas neste estudo. 
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Figura 38 – Barracos da Ocupação Capadócia

 
Fonte: Thiago Lima, 12/11/2014. 

 

Figura 39 – "Essa é a minha casa" - vista interna de um dos barracos da Capadócia 

 
Fonte: Thiago Lima, 12/11/2014. 
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Figura 40 – Ocupação Capadócia: vista interna de barraco 

 
Fonte: Thiago Lima, 12/11/2014. 

 

Sobre as condições de vida na ocupação, um morador forneceu o seguinte depoimento: 

 

Isso que você tá vendo aqui é o de menos. Porque tá sol e tá bonitinho. Quando 

chove, ninguém consegue dormir. A água entra, molha colchão, geladeira e 

molha tudo. As fiação fica tudo aí [...] arriscado ter um incêndio. Mas, não 

tem o que fazer! Sou pobre, de família pobre! Não tenho pra onde ir nem tenho 

como pagar aluguel! Na casa de parente sempre tem confusão! Eu só tenho 

uma coisa pra fazer: lutar pela minha casa e, se deus quiser, nós vamo 

conseguir! (Morador Capadócia 02. Entrevista realizada em 20/08/2014)  

 

Embora as condições de moradia estejam muito longe do minimamente digno, a 

inexistência de ônus com aluguel, água e energia elétrica117 é apontada por quase todos os 

moradores como elemento decisivo para que suas condições de vida sejam avaliadas como 

melhores depois da fixação de residência na ocupação. 

  

É melhor aqui! Só de não pagar aluguel já é um alívio grande. Dá pra gente 

comer melhor, comprar umas coisinhas pra dentro de casa etc. E também, 

como aqui é gato, a gente não paga água e luz. Então se você livra esse 

                                                           
117 No caso do abastecimento de água e energia elétrica, há algum dispêndio financeiro com o material para 

efetivação das instalações. Nada comparável, entretanto, aos custos regulares desses serviços quando fornecidos 

dentro da legalidade instituída. 
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dinheiro, não dá pra dizer que é pior aqui. O ruim é que, como isso não é 

nosso, qualquer hora a gente pode sair, né? E ficar sem ter pra onde ir de novo! 

(Morador Capadócia 02. Entrevista realizada em 20/08/2014) 

 

Originada em agosto de 2014, a Capadócia tem trilhado uma árdua luta em torno do 

direito à moradia. Sua incorporação pelo Terra Livre permitiu articular as pautas reivindicativas 

imediatas da ocupação a um projeto mais amplo de contestação das assimetrias sociais urbanas 

flagrantes na cidade de João Pessoa, do qual já fazia parte, desde 2013, a Tijolinho Vermelho 

(também organizada pelo TL). Sendo assim, diversos protestos, atividades formativas, 

assembleias e reuniões passaram a ser, sempre que possível, realizadas em conjunto.   

Em sua história de mais dois anos, a referida ocupação conseguiu aglutinar um 

significativo grupo de sem-teto disposto a lutar por sua moradia. Sua organização interna, 

conflitos e obstáculos serão alvo de escrutínio em etapa posterior deste trabalho.  

 

3.5 OCUPAÇÃO TERRA NOVA: a volta dos que não foram 

 

No subcapítulo 3.1, ao narrarmos as primeiras lutas travadas pelo TL na cidade de João 

Pessoa-PB, fizemos referência às Ocupações Coraje e Terra Nova, situadas no bairro Alto do 

Céu. Surgidas no ano de 2013, as referidas ocupações foram erguidas em terreno pertencente à 

Prefeitura Municipal e destinado, por meio da criação de uma ZEIS em julho de 2010, à 

habitação de interesse social (ZEIS Alto do Céu)118.  

De acordo com o que narramos no subcapítulo supramencionado, os destinos dessas 

duas ocupações foram distintos: no caso da Coraje, ocupação na qual o processo de mobilização 

dos moradores foi suficientemente forte para resistir às diversas investidas do poder público no 

sentido de demovê-los da ideia de permanecer no local, ocorreu a consolidação da área 

enquanto espaço de moradia, inclusive com um processo, ainda em curso, de regularização 

fundiária promovido pela Prefeitura Municipal; no que tange à Terra Nova, os ocupantes 

decidiram, como vimos, se retirar do terreno e esperar a execução do projeto habitacional 

prometido pelo poder público Municipal. 

Passados dois anos da primeira ocupação, as promessas de construção das unidades 

habitacionais por parte da PMJP não se concretizaram. Por causa disso, no dia 19 de setembro 

de 2015, cerca de 80 famílias reocuparam o terreno em questão, fazendo renascer a Ocupação 

Terra Nova, fato que foi descrito da seguinte forma por um morador: 

                                                           
118 Oficializada pela Nº 11.946, de 15 de julho de 2010.  
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Rapaz, a gente entrou no terreno eu acho que foi em 2013. E a Prefeitura 

prometeu que vinha construir as casas aqui mesmo. Só que passou esse tempo 

todo e nada. Ninguém nem via mais os caras por aqui. Foi quando a gente teve 

a ideia de voltar a invadir aqui esse terreno. Porque ninguém pode pagar 

aluguel, né? Aluguel é caro e o nosso dinheiro é pouco. O certo seria eles fazer 

o que prometeram. O certo era eles construir as casa, igual fizeram aqui em 

cima [no Bairro Alto do Céu]. Como não fizeram, foi o jeito a gente voltar pra 

cá. Teve até um rapaz aqui que na reunião disse assim: a volta dos que não 

foram embora! (Moradora Terra Nova 01. Fala proferida em reunião no dia 

25/09/2015) 

 

Quando os seus moradores se deram conta de que a promessa de construção das 

unidades habitacionais por parte da PMJP não iria se cumprir, decidiram reestabelecer o contato 

com o TL a fim de planejar a reocupação do terreno. Cerca de três meses antes da ação de 

ocupação efetiva, o TL reiniciou os trabalhos de base, apresentando as diretrizes da organização 

para aqueles que não a conheciam, as razões políticas para a ocupação do terreno e realizou, 

com o auxílio das lideranças locais, o cadastramento dos interessados.  

Do ponto de vista do planejamento, o elemento mais importante do processo que 

experienciamos na Ocupação Terra Nova foi a necessidade de adequar o espaço disponível à 

demanda, uma vez que, aos poucos, ela foi atraindo famílias residentes no seu entorno. Para 

tanto, foram realizadas medições no terreno que geraram uma representação (Figura 41), na 

qual consta a divisão dos lotes e os arruamentos.  

Contudo, a demarcação e divisão dos lotes assim como o delineamento dos arruamentos 

foram marcados por trocas de acusações e ameaças entre alguns moradores. No dia 19/10/2015, 

quando realizávamos a coleta dos pontos que serviriam de base para o georreferenciamento da 

Ocupação, testemunhamos alguns desses conflitos119. Uma liderança local nos informou: 

                                                           
119 Um dos militantes responsáveis pela articulação da atividade de divisão dos lotes revelou, em correspondência 

eletrônica que transcrevemos a seguir, as seguintes preocupações quanto ao processo: 

  “Terra Nova,  

  Amanhã sentarei com a Marina para esquadrinhar uma proposta (talvez duas) de divisão dos lotes a fim de 

apresentar na assembleia de quinta. Gostaria de saber em que pé andam as inscrições dos interessados no Terra 

Nova. Tive a impressão, na segunda-feira quando estivemos lá medindo, que havia pessoas novas construindo e 

querendo se inscrever. Penso que a organização das inscrições deve ser feita da forma mais adequada possível, 

para evitar problemas no momento da medição e distribuição dos lotes. A participação nas assembleias tem sido 

muito abaixo do número de interessados. Sem essa organização prévia bem feita, poderemos ter problemas 

desnecessários na hora de efetuar a divisão e a distribuição definitiva dos lotes. Sugiro que as inscrições sejam 

organizadas em dois tabelas distintas: a primeira que obedeça a ordem de inscrição e a outra que leve em conta 

os critérios que apresentamos nas assembleias (primeiro, para quem já estava morando, depois pra quem passou 

a morar no local, depois, aquelas que têm as mulheres como titulares, e depois os demais conforme a ordem de 

inscrição.  

  Outro ponto, se as pessoas que estão responsáveis por este processo estiverem com dificuldades de fazer o 

mapeamento geral, seria interessante colocar para o grupo, para que organizássemos outras pessoas para fazer. 

Eu posso estar superestimando o problema, mas acredito que se isso não for bem feito, teremos dificuldades. 

Desnecessárias; O que acham?” (Militante Terra Livre 06. E-mail enviado em 20/10/2015). 
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Esses terreno aqui e essas medição já deu tanta confusão que só jesus na causa 

viu! Aquele ali mesmo disse que o barraco dele não sai dali de jeito nenhum, 

que ele chegou primeiro e dali ele não tira. Já teve um que começou a construir 

o barraco aí no outro dia veio um rapaz dizendo que já tinha pego o terreno. 

Já tem outro ali que não quer que a rua passe por ali porque vai ter que tirar o 

barraco dele. E todo dia aparece confusão pra resolver. Já fizemos bem umas 

dez reunião, explicamo, mas o povo ainda faz confusão (Moradora da Terra 

Nova 01. Fala proferida em reunião no dia 19/10/2015). 

  

Figura 41 – Divisão dos lotes na Ocupação Terra Nova (120 lotes) 

 
Fonte: Google Earth, 2015. Editado por Militante Terra Livre, 2015. 

 

O terreno ocupado está situado, conforme dissemos anteriormente, no bairro Alto do 

Céu. No seu entorno, estão localizados os bairros do Padre Zé, Mandacaru e Ipês, sendo os dois 

primeiros predominantemente habitados por populações de baixa renda que residem em várias 

comunidades caracterizadas pela precariedade habitacional, carência de infraestrutura e má 

qualidade/ausência de serviços públicos básicos. Além disso, trata-se de uma área com elevados 

índices de violência, em função de intensa disputa territorial entre facções que buscam 

comandar o tráfico de drogas no local.  

Nas proximidades da Ocupação, encontra-se uma pedreira (Figura 42) da qual são 

extraídas rochas para a construção civil de modo clandestino, visto que o poder público já 

manifestou o desacordo da atividade para com as legislações ambiental e trabalhista. Ademais, 

o processo extrativo verificado na referida pedreira recorre ao uso de explosivos. As explosões 

chegaram a produzir avarias nas janelas de algumas residências, como podemos observar na 

Figura 43.  
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Figura 42 – Pedreira de Mandacaru 

 
Fonte: Thiago Lima, 20/11/2015. 

 

Figura 43 – Janela de residência situada na Ocupação Terra Nova. Em destaque, avaria 

provocada pelas explosões provenientes da pedreira 

 
Fonte: Thiago Lima, 13/08/2016. 
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A localização da Ocupação Terra Nova dentro das ZEIS Alto do Céu, bem como da 

referida pedreira e da Ocupação Coraje (já consolidada como espaço definitivo de moradia) 

estão destacadas na Figura 44. 

 

Figura 44 – ZEIS Alto do Céu, Ocupação Terra Nova, Ocupação Coraje e Pedreira de 

Mandacaru 

 
Fonte: Google Earth, 2015. Editado pelo pesquisador 2016. 

  

Nos primeiros meses de ocupação, as habitações foram construídas, como 

costumeiramente ocorre, com lona, papelão, madeira e demais materiais descartados (Figura 

45). Além da precariedade dos barracos, existem outros dois condicionantes que oferecem 

algum tipo de risco aos moradores: a existência de uma vertente íngreme que, apesar de 

aparentemente estável, pode vir a deslizar em ocasiões de chuva forte, e as vastas porções 

alagadiças do terreno. Tais situações estão evidenciadas nas Figuras 46 e 47.  
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Figura 45 – Barracos instalados na Ocupação Terra Nova

 
Fonte: Thiago Lima, 19/10/2015. 

  

Figura 46 – Barraco situado sobre encosta na Ocupação Terra Nova 

 
Fonte: Thiago Lima, 19/10/2015. 

    

Figura 47 – Ponto de alagamento na Ocupação Terra Nova 
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Fonte: Thiago Lima, 24/04/2016. 

  

Se, por um lado, o substrato espacial material sobre o qual está instalada a Terra Nova 

guarda significativas diferenças em relação ao prédio da Tijolinho e ao terreno da Capadócia, 

por outro, a condição de hiperprecariedade se repete. Isso porque o perfil socioeconômico dos 

seus ocupantes é semelhante, ou seja, são indivíduos pertencentes ao que estamos denominando 

de hiperprecariado. A decisão de reocupar o terreno, além de ser resultado da desilusão 

provocada pelo descaso com o qual as demandas por moradia no local foram tratadas pela 

PMJP, é, como no caso das duas ocupações anteriormente apresentadas, produto da mais 

absoluta necessidade. 

A reinserção do TL junto à comunidade, ensejada pelo não cumprimento das promessas 

relativas à construção das unidades habitacionais por parte do poder público Municipal, 

constituiu-se como elemento decisivo para a retomada dos processos de luta organizada na área, 

sobretudo porque contribuiu para desnudar a perversidade e a desfaçatez que caracterizam a 

relação entre Estado (PMJP) e população de baixa renda (ocupantes da Terra Nova) nas cidades 

brasileiras.       

Desde o ano de 2015, portanto, a Ocupação Terra Nova se uniu, em função da 

articulação proporcionada pelo TL, às lutas protagonizadas pelos moradores das Ocupações 

Tijolinho Vermelho e Capadócia. Com isso, materializou-se, sob a bandeira do movimento, 

uma articulação política que superou a escala microlocal.  
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As ações contestatórias (protestos, ocupações de prédios públicos, bloqueios de 

avenidas etc.) organizadas pelo TL espalharam-se por vários pontos da cidade, motivo pelo qual 

repercutiram significativamente nos meios de comunicação, dando visibilidade ao grave 

problema habitacional existente (e persistente) em João Pessoa. 

 

3.6 QUEM SÃO E O QUE QUEREM OS PROTAGONISTAS DA LUTA?: 

deslocamentos de uma construção político-identitária 

 

Responder as questões que intitulam o presente subcapítulo pressupõe, 

fundamentalmente, duas coisas: primeiro, é necessário compreender as origens sociais dos 

sujeitos pesquisados; segundo, faz-se mister evidenciar quais são as aspirações desses sujeitos, 

ou seja, o que os motiva a lutar e quais os propósitos da luta.  

A busca de respostas para tais indagações, além de confirmar a condição de 

hiperprecariedade a qual está submetida a grande maioria dos militantes do TL, revelou 

aspectos importantes quanto ao processo de construção da(s) identidade(s) no/do movimento, 

fato que nos ajuda a entender uma série de questões acerca dos processos políticos relacionados 

às causas por ele encampadas. 

A relevância de se compreender a complexa teia de relações que forjam as identidades 

nos/dos movimentos sociais pode ser traduzida a partir da constatação compartilhada por 

pesquisadores de vários campos das ciências humanas - a exemplo da geógrafa Ikuta (2008), 

dos antropólogos Andrade (2010) e Aquino (2008), das sociólogas Rodrigues (2002) e Bloch 

(2007), entre outros – de que a fragilidade identitária é um dos grandes desafios que estão 

colocados para os movimentos sociais frente à fragmentação das lutas populares no atual 

contexto neoliberal.        

Conforme já ficou claro a partir do que se discorreu até aqui, nossa pesquisa está baseada 

em contextos sócio-espaciais (as ocupações) com características muito específicas, fato que 

demanda técnicas de pesquisa especialmente adaptadas para tal realidade. Assim como 

apontaram Souza e Teixeira (2009) referindo-se a algumas ocupações do Centro do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, nas Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova há certa 

dificuldade de obter informações precisas acerca dos ocupantes.  

De início, há um grande óbice para se calcular com precisão o número de habitantes 

dessas ocupações, visto que existe um percentual significativo de “população flutuante”, ou 

seja, pessoas que constituem residência e, por motivos diversos, abandonam-na ou 

simplesmente não são encontradas. Por esse motivo, a obtenção de informações pessoais acerca 

de todos ocupantes é bastante complexa. Nome completo, idade, origem, renda, profissão e 
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demais aspectos também não são facilmente catalogados, uma vez que essa volatilidade 

dificulta o estreitamento dos contatos para que as pessoas se sintam suficientemente à vontade 

para prestarem as informações.  

O único dado numérico minimamente confiável é aquele que contém o número de 

famílias, obtido por meio dos cadastros que são feitos para fins de inclusão nos programas 

governamentais de habitação sobre os quais, por razões óbvias, os indivíduos têm total interesse 

e se esforçam para informar os dados necessários. Por outro lado, a Interação Colaborativa, 

metodologia de pesquisa que nos permitiu considerável aproximação para com os sujeitos 

pesquisados, possibilitou, ao longo dos anos de investigação, o estabelecimento de relações de 

confiança mútua. Dessa forma, optamos por recorrer às histórias de vida120 daquelas pessoas 

diretamente envolvidas nas lutas do TL como forma de compreender quem são e entender o 

que as move. 

No decorrer dos anos de pesquisa, registramos uma série de entrevistas, conversas 

informais, relatos feitos em reuniões etc. Neste subcapítulo, uma parte desse acervo foi 

cuidadosamente selecionada como corpus de uma análise que objetiva, além de responder as 

perguntas que o intitulam (Quem são? O que querem?), pôr em evidência alguns elementos que, 

ao constituírem a sociabilidade dos sujeitos pesquisados, impactam no cotidiano da luta e nos 

processos de construção identitária do movimento. 

Como é comum nos movimentos sociais de caráter popular, as ações do TL são 

protagonizadas por indivíduos pertencentes a diferentes estratos sociais. Essas diferenças em 

termos de inserção na sociedade e todos os condicionantes sociais que delas derivam (nível de 

instrução, acesso ao conhecimento, desejos, aspirações, utopias etc.) compõem um caldo 

complexo de interações.   

A base social do TL em João Pessoa é composta por aqueles sujeitos que vivenciam a 

condição de sem-teto e, por isso, residem nas ocupações estudadas neste trabalho. Em sua quase 

                                                           
120 A história de vida, enquanto recurso metodológico, objetiva conhecer e aprofundar a compreensão de 

determinada realidade. Para tanto, recuperam-se, por meio de entrevistas, conversas informais, encontros e 

demais formas de interação, experiências de vida narradas pelos sujeitos pesquisados. Ao resgatarem memórias 

pessoais, esses sujeitos revelam, ainda que com algumas imprecisões, as dinâmicas sociais que integraram suas 

trajetórias, permitindo também a reconstrução do contexto histórico-social da coletividade na qual estão 

inseridos. Essa possibilidade metodológica permite ao pesquisador transpor os limites quantitativistas que 

marcaram (e ainda marcam) parte da produção acadêmica nas ditas ciências sociais. Desse modo, os depoimentos 

obtidos podem se constituir como elementos indispensáveis para a compreensão de determinados processos que 

se desdobram em escalas reduzidas e sobre os quais os números e a análise estatística dizem muito pouco. Com 

bem observa Levi (2006, p. 169), o pesquisador que recorre às histórias de vida como meio para construção de 

um corphus de análise, precisa atentar para  “[...] os atos dos pensamentos da vida cotidiana, das dúvidas e das 

incertezas, do caráter fragmentário e dinâmico da identidade e dos momentos contraditórios de sua constituição” 

(LEVI, 2006, p. 169). 
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totalidade, são indivíduos que experimentam diariamente as consequências mais nefastas do 

processo de hiperprecarização. Já os militantes que exercem funções mais destacadas no 

processo organizativo (condução de reuniões, cadastro de famílias, atividades de formação 

política etc.) são, invariavelmente, oriundos de estratos sociais de média renda (na grande 

maioria, estudantes e professores universitários) e não residem nos imóveis ocupados. 

Passemos a analisar, nos próximos parágrafos, esses dois grupos de militantes. 

Tendo em vista a discussão que realizamos no primeiro capítulo deste trabalho, 

selecionamos uma série de relatos que evidenciam a condição de hiperprecariedade na qual 

estão inseridos os militantes pertencentes à base social do TL. Nesse sentido, as falas arroladas 

a seguir revelam, em linhas gerais, que quando os trabalhadores entrevistados conseguem, de 

algum modo, escapar do desemprego, suas condições laborais e de reprodução da vida são 

extremamente penosas. Os questionamentos que estimularam as falas transcritas foram: Qual 

seu nome? Você trabalha? Fazendo o quê? Qual seu meio de vida?  

   

 [...] Rapaz, eu faço um pouco de tudo. Descarrego caminhão, faço trabalho 

de servente de pedreiro e o que aparecer pra poder sustentar essa coisinha aqui 

[ele estava com a filha pequena nos braços]. Tô vendo se volto pra estudar, 

pra melhorar de vida. Quem não estuda não pode dizer que tem profissão 

[nesse momento, a mãe do entrevistado interrompe o diálogo e diz: o que salva 

a gente é o Bolsa Família, do governo!]. Agora se você me pergunta se eu 

tenho emprego certo, de carteira assinada com tudo direitinho? Tenho não. 

Nem nunca tive. Porque esses emprego que têm essas coisas certinha, tudo no 

papel, é mais fácil pra quem tem estudo. Então eu faço o que aparece. Ganho 

20 real aqui, vou ali faço outra coisa e ganho mais 30, ou aparece uma casa 

pra pintar e me chamam pra ajudar e eu ganho mais 30. E assim a gente vai 

indo. Nós só não passa fome por causa do Bolsa Família. É o que ajuda a gente 

a passar. Assim mesmo só com as coisa grossa mesmo, feijão, arroz, farinha, 

essas coisa (Morador Tijolinho Vermelho 02. Entrevista em 20/09/2014).     

    

Meu nome oficial eu não vou dizer! Minha idade é segredo [frases ditas em 

meio a risos]. Minha profissão é essa aqui que você tá vendo, meu bem! Sou 

travesti. Vivo de divertir meus clientes. Trabalho ali no meu ponto, na praça 

da gala [Como é conhecida a praça Venâncio Neiva, tradicional ponto de 

prostituição em João Pessoa]. Desde que eu tinha 15 anos que eu comecei a 

fazer isso. Não fiz outra coisa da vida que não seja isso. Os programas? Varia! 

Tem de 30 até 200, depende do que a pessoa quer fazer (Moradora da Tijolinho 

Vermelho 03. Conversa informal realizada em 20/03/2015). 

 

Sou pedreiro, pintor e mexo com eletricidade também. Faço de tudo um 

pouco. Agora estou trabalhando numa firma aqui no Centro. Essa firma faz 

vidro. Vidro pra janela, pra casa, pra apartamento. Lá eu faço quase tudo. 

Assim, não tem uma coisa certa pra fazer, conforme vai aparecendo serviço 

eu vou fazendo. Ele me paga por semana. Na semana que tem muito serviço 

ele me paga 150 real. Quando tem pouco ele me paga 20, 30, 50. Mas de uns 

dia pra cá não tem é nada lá. O homi lá já disse que as coisas tão difícil, tudo 

tá parado. Lá eu ganho pouco, mas ele paga certinho toda semana, disso eu 
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não posso falar não! Mas não tem documento nenhum não. Porque é uma coisa 

certa mas não é. Assim, quando tem serviço ele sempre me chama, quando 

tem coisa, entrega pra fazer. Quando não tem eu tento me virar, mas às vezes 

não aparece nada. Só não passo mais dificuldade por causa do Bolsa Família. 

(Morador Tijolinho Vermelho 04. Entrevista em 18/07/2014). 

 

Meu nome é Paulista. Eu corto cabelo aqui mesmo no prédio. Fora isso faço 

bico por aí. Não tenho profissão fixa. Mas lá em São Paulo eu fui barbeiro, 

trabalhei numa barbearia. Lá eu aprendi a cortar cabelo, principalmente se for 

na máquina. Na tesoura a gente tenta, mas na máquina é tranquilo (Morador 

Tijolinho Vermelho 05. Entrevista em 19/08/2014). 

 

Minha carteira de trabalho tem seis anos que não foi assinada. Vivo fazendo 

uma coisa aqui e outra ali, mas não tenho salário nem emprego fixo. (Morador 

Tijolinho Vermelho 06. Conversa informal realizada em 19/08/2014). 

 

Você já viu desempregada ter profissão? Estou aqui levando a vida, esperando 

trabalho. O dinheirinho que eu pego é o do Bolsa Família. E assim vai... 

(Moradora Tijolinho Vermelho 07. Conversa informal realizada em 

19/08/2014). 

 

Eu vendo CD nesse carrinho. Ando o centro de João Pessoa todinho vendendo 

CD. DVD também, mas meu ramo é mais CD. Eu não tenho estudo e por 

enquanto que não arrumo coisa melhor vou vendendo CD (Morador Tijolinho 

Vermelho 08. Conversa informal realizada em 20/06/2015).   

 

Eu trabalho catando reciclados. Tenho aquela carroça ali e vivo disso! É luta, 

meu fi. O cara passa o dia todo com essa carroça pra cima e pra baixo pra 

arrumar 10 real, 20 real. Num dia bom você tira 30 real. Só que a minha idade 

já não deixa mais eu passar o dia todo empurrando a carroça. Porque todo tipo 

de dor na coluna que você imaginar eu tenho. Tem dia que eu chego não 

aguento nem tirar os reciclado da carroça, de tanta dor. As vez eu passo a 

semana inteira sem poder sair pra catar minhas coisa. A gente só não passa 

fome mesmo por causa do Bolsa Família. Se um dia o governo acabar com o 

Bolsa Família eu não sei como faz pra comer. Porque com essa coluna eu não 

posso trabalhar todo dia. (Morador Capadócia 03. Entrevista em 18/11/2015). 

 

Eu trabalho em casa de família. Aqui pertinho no 13 de Maio, umas 5 rua aí 

subindo. Nessa casa sempre me pagavam 500 real, pra eu limpar a casa e 

deixar o almoço pronto. Eles disseram que com essa nova lei aí [PEC das 

domésticas] iam assinar minha carteira. Minha carteira só foi assinada uma 

vez, quando eu trabalhei em outra casa. Assim mesmo foi só uns 8 mês, porque 

não deu certo nessa casa. Além disso, sou cadastrada no Bolsa Família 

(Moradora Capadócia 04. Conversa informal realizada em 26/10/2016). 

 

Eu trabalho na EMLUR [empresa de limpeza urbana de João Pessoa]. O nome 

tem hora que eu esqueço [o entrevistado estava visivelmente embriagado]. Eu 

limpo os lixo no meio da rua. E tem o dinheiro do governo que ajuda também. 

(Morador Capadócia 02. Entrevista em 20/08/2014). 

 

Eu faço um pouco de tudo. Canto numa banda de forró pé de serra. Dou aula 

de dança aqui na comunidade. Faço trabalhos fora. O que aparecer eu tô 

fazendo para ganhar a vida, menos atividades de crime. Isso eu não faço 

(Morador Capadócia 01. Conversa informal realizada em 20/12/2015).  
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Eu passei muito tempo desempregada. Agora eu estou trabalhando num bar lá 

na praia, trabalho na cozinha. No Lovina121, sabe qual é? Por enquanto não 

assinaram minha carteira não, porque disseram que estou em fase de 

experiência. Já faz 6 mês que tô lá. Eles pagam um salário mínimo! Mas, eu 

gasto muito de ônibus pra chegar lá porque é longe. E trabalha o fim de semana 

inteiro também. Se não fosse minha mãe ficar com minha filha eu não tinha 

nem como ir. E a felicidade é que eu arrumei esse barraco aqui. Bom ou ruim, 

eu não pago aluguel, nem água e nem luz. Isso já é uma ajuda. E outra coisa: 

esse emprego que a gente tem é hoje e não é amanhã. A pessoa não tem 

segurança de que vai ficar muito tempo. Lá mesmo na cozinha desse bar já 

passou umas quatro pessoas nesse tempo que estou lá (Moradora Capadócia 

06. Entrevista em 09/08/2016). 

 

Eu trabalhava de carteira assinada até o começo do ano. Passei 3 anos de 

carteira assinada. Trabalhava numa construtora. Eu trabalhava geralmente na 

parte das ferragens. Tudo que tinha a ver com ferragem. Era uma construtora 

dessas pequena. Só que no lá pra dezembro do ano passado o dono disse que 

ia demitir a maioria lá, por causa dessa crise. Quando foi em de janeiro pra 

fevereiro as coisas não melhorou, ele botou eu e mais 15 pra fora. E de lá pra 

cá eu tô recebendo o seguro-desemprego e fazendo serviço que aparece por aí. 

Eu sei pintar, sei rebocar uma parede, sei fazer uma ligação. Então, o que for 

aparecendo eu vou fazendo, mas tô sem nada certo. Quando acabar o seguro 

desemprego as coisas vai apertar. Por isso que eu fiquei sabendo dessa invasão 

aqui e vim ver se tinha um espaço pra mim. Não tem quem aguente ficar 

desempregado e pagar aluguel (Morador Terra Nova 02. Entrevista em 

03/06/2016).  

 

Eu não tenho emprego fixo não. Assim, pra tirar uns trocado eu pego frete na 

feira. De vez em quando eu olho carro nas festa, lá pra banda da praia. Assim, 

a gente não vive pior porque minha mãe conseguiu se encostar pelo INSS. Aí 

é pouco mas esse pouco dá pra gente comer. Por isso que a gente veio pra cá, 

porque ninguém tem dinheiro pra pagar aluguel. Porque se você juntar 

aluguel, água, luz [...] fica difícil. Então nos mês mais apertado você vai se 

virando. Eu tô sempre pela feira. Lá eu tiro uns trocado. Olhando carro 

também você tira (Morador Terra Nova 03. Entrevista em 03/06/2016).  

  

Eu tô desempregado tem mais de 9 mês. Enquanto não aparece eu faço o que 

tiver. Descarrego caminhão, faço serviço de pedreiro, de encanador, de tudo 

um pouco. De vez em quando, quando a coisa tá ruim mesmo, eu vou aqui na 

pedreira pra ver se tem algum serviço. Sempre tem alguma coisa lá. Mas o 

negócio é que lá o serviço é perigoso e pesado, porque não tem segurança de 

nada nessa pedreira. E paga pouco. Você passa o dia todo lá se arriscando pra 

tirar 30 ou 40 real (Morador Terra Nova 04. Conversa informal realizada em 

24/11/2015). 

  

Sobre essa última fala, parece-nos importante, objetivando ilustrar ainda mais a 

condição de hiperprecariedade a que estão sujeitos os moradores das três ocupações em tela 

neste estudo, narrar o que ocorreu com o entrevistado meses depois do depoimento transcrito.  

                                                           
121 O Lovina é um bar situado na beira-mar da praia de Ponta de Campina, município de Cabedelo, Região 

Metropolitana de João Pessoa. Trata-se de um dos pontos de lazer mais frequentados pelos indivíduos 

pertencentes aos estratos de mais alta renda da capital paraibana.    
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Conforme explicitado no subcapítulo anterior, a Ocupação Terra Nova está situada nas 

proximidades de uma pedreira clandestina. Frequentemente, alguns moradores da referida 

ocupação são recrutados para prestar serviços na atividade extrativa, conforme evidencia a 

reportagem transcrita a seguir: 

 

Homens trabalham em situação de risco em pedreira de João Pessoa 

Trabalhadores foram flagrados escavando paredão sem equipamentos.  

Falta de segurança gerou dezenas de processos contra pedreiras, diz MPT. 

 

Operários que prestam serviços a uma pedreira, que funciona no bairro de 

Mandacaru, em João Pessoa, foram flagrados nesta terça-feira (26) 

trabalhando sem o uso de equipamentos de proteção individual. Os 

funcionários do local trabalham escavando o paredão a uma grande altura, sem 

qualquer dispositivo de segurança para prevenção de quedas e outros 

acidentes. 

Nas imagens, é possível ver que os funcionários trabalham sem botas, luvas, 

capacetes ou cintos de segurança. Apenas uma corda, por onde os operários 

aparentemente escalam o paredão, pode ser vista. Todos os homens que 

trabalhavam na pedreira na tarde desta terça-feira (26) foram flagrados 

executando os trabalhos na mesma situação. 

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Eduardo Varandas, 

informou que existem dezenas de procedimentos abertos contra pedreiras no 

estado da Paraíba e que a maioria das ações estão relacionadas à falta de 

equipamento de segurança e ausência de condições de trabalho para os 

funcionários (G1-PARAÍBA, 26/01/2016)122. 

 

As imagens referidas na reportagem estão reproduzidas nas Figuras 48 e 49.  

 

Figura 48 – Morador da Ocupação Terra Nova trabalhando na pedreira 

                                                           
122 Disponível em:< http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/01/homens-trabalham-em-situacao-de-risco-em-

pedreira-de-joao-pessoa.html>. Acesso em: 03 nov. 2016. 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/cidade/joao-pessoa.html
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Fonte: G1-Paraíba, 2016. 

 

Figura 49 – O labor e o risco: morador da Terra Nova trabalhando sem equipamentos 

de segurança 

 
Fonte: G1-Paraíba, 2016. 
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Alguns meses depois da reportagem, o homem que aparece nas imagens, morador da 

Ocupação Terra Nova, sofreu um grave acidente, despencando do paredão rochoso. Ele sofreu 

fraturas múltiplas, sobretudo na face, e permaneceu internado por cerca de dois meses no 

Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena (principal centro médico 

destinado ao tratamento de traumatologias em João Pessoa) e ainda tenta aprender a conviver 

com as sequelas deixadas pelo acidente.  

Por meio dos depoimentos transcritos (além de outras dezenas de depoimentos que não 

transcrevemos por conta das limitações deste trabalho acadêmico), observamos que a 

esmagadora maioria dos residentes nas ocupações em tela neste trabalho aufere rendimentos 

muito baixos, instáveis e, majoritariamente, estão desprovidos de garantias trabalhistas e 

relativas à seguridade social. Suas condições de trabalho variam do desconfortável ao insalubre, 

sendo que, nos casos extremos, o risco de morte é iminente, conforme verificamos no caso do 

trabalhador acidentado na pedreira.  

É importante mencionar que um grupo minoritário de indivíduos residentes nas 

ocupações, com os quais mantivemos algum tipo de diálogo nos anos de pesquisa - cujos 

depoimentos, por razões que ficarão evidentes a seguir, não foram transcritos - exercem 

determinadas funções na estrutura do tráfico de drogas de varejo. Em alguns casos, embora os 

rendimentos sejam superiores àqueles auferidos por muitos trabalhadores do chamado setor 

formal da economia (é o caso, sobretudo, dos “chefes” que gerenciam o comércio de 

entorpecentes nas cercanias das ocupações), as condições de “trabalho” não fogem da 

hiperprecariedade, uma vez que, em função da natureza ilícita da atividade e das constantes 

disputas que a envolvem, o risco de morte é constante, fato que reduz dramaticamente a 

expectativa de vida daqueles que nela labutam. 

Outro elemento atinente à condição de hiperprecariedade que se faz necessário ressaltar 

quando nos referimos às ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova é o fato de 

que uma parcela significativa dos sujeitos com os quais interagimos, sobretudo os mais jovens, 

jamais experimentou condição laboral diferente da informalidade, sendo a maioria, conforme 

observou Souza (2015) ao tratar de outras realidades, filhos e netos de trabalhadores 

hiperprecarizados. 

Em alguns casos, como subterfúgio para obtenção de alguma renda, determinados 

moradores constituíram pequenos estabelecimentos comerciais dentro das próprias ocupações, 

notadamente na Tijolinho Vermelho, conforme demonstram as Figuras 50, 51 e 52. São 

quitandas, pequenas lanchonetes, prestação de serviços e demais itens que atendem, quase que 

exclusivamente, às necessidades de seus vizinhos. 
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Esses pequenos negócios, contudo, não garantem a fuga da condição hiperprecária, uma 

vez que dependem, fundamentalmente, dos rendimentos incertos dos demais habitantes das 

ocupações. Por isso é que, com a mesma velocidade com a qual surgem, esses pequenos 

estabelecimentos são fechados.      

 

Figura 50 – Anúncio fixado em uma das paredes do primeiro andar da ocupação 

Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 10/06/2014. 

 

Figura 51 – "Meu comércio. Por enquanto vivo disso" - Pequeno estabelecimento 

comercial na ocupação Tijolinho Vermelho 
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Fonte: Thiago Lima, 10/06/2014 

 

Figura 52 – Pequeno estabelecimento comercial situado em um dos corredores da 

ocupação Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 10/06/2014 

 

No caso específico das ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova, como 

se percebeu por meio dos relatos transcritos, há de se adicionar ao rol de elementos sociais 

particulares do hiperprecariado brasileiro mais um aspecto significativo: a percepção de valores 
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monetários provenientes de programas sociais, sobretudo do “Bolsa Família”. Alusões ao 

referido programa do Governo Federal estão presentes no discurso de quase todos os 

entrevistados, fato que denota não apenas um aspecto inerente à vida material do 

hiperprecariado brasileiro na contemporaneidade, mas também uma representação social da 

própria condição econômica substancialmente influenciada pela citada política compensatória. 

Some-se a isso tudo um aspecto também identificado por Ikuta (2008), Andrade (2010), 

Aquino (2008) e Bloch (2007) nos militantes de movimentos de luta por moradia da cidade de 

São Paulo e; por Ramos (2012), Grandi (2015), Almeida (2011), Moreira (2011) e Freire (2011) 

nos do Rio de Janeiro: esses trabalhadores e as gerações anteriores de suas famílias (pais e até 

avós) sofreram múltiplos processos de desterritorialização, desde a migração forçada campo-

cidade até ações de despejo nas urbes. Essas desterritorializações são comuns na trajetória de 

vida da maior parte dos moradores das Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra 

Nova, como comprovam três dos inúmeros depoimentos que obtivemos nesse sentido, 

transcritos a seguir. 

  

Eu vim do interior, de uma cidade chamada Desterro [pequena cidade situada 

na Mesorregião do Sertão Paraibano]. Eu vim porque meu pai saiu de lá, pra 

tentar trabalhar aqui, por causa da seca. Meu pai vivia de roçado, mas chegou 

um tempo que a seca não deixava a gente trabalhar. Eu era bem pequena, devia 

ter uns 12 anos na época [a entrevistada possuía 48 anos de idade na data da 

entrevista]. Aí a gente saiu de lá, ainda passou uns mês em Campina [Grande, 

principal cidade do interior paraibano], e veio pra cá (Moradora Tijolinho 

Vermelho 09. Conversa informal realizada em 13/05/2015). 
 
Eu já nasci aqui em João Pessoa. Porque eu vim na barriga da minha mãe pra 

cá. Ela é de uma cidade aqui perto, chamada Cruz do Espírito Santo 

[município situado na Mesorregião da Mata Paraibana]. Ela mais meu pai 

trabalhavam numa usina [de cana-de-açúcar] lá perto. Fazia um monte de 

coisa lá. Só que chegou um tempo que o homi lá disse que não precisava mais 

de muita gente, porque num sei o que [...] minha mãe é quem sabe explicar 

direito [...]. Aí eu sei que ficaram os dois sem emprego, com 4 filhos e eu pra 

nascer. Aí vieram pra cá. Minha mãe conseguiu se encostar pelo INSS e mora 

de aluguel numa casinha em Mandacaru. Só que é confusão demais e não cabe 

eu e minha mulher e meus filhos [o entrevistado tem dois filhos] (Morador 

Capadócia 07. Entrevista em  26/03/2015). 

 

Eu vim de Colômbia [há um sotaque ainda carregado pelas origens 

idiomáticas da entrevistada]. Lá, nem eu nem meu esposo tínhamos empregos. 

Viemos pro Brasil pra tentar uma vida melhor. Chegamos aqui na Paraíba por 

acaso, de estrada em estrada até chegar aqui. Eu sou artista, canto, danço e 

faço essas coisas na [a entrevistada se referia aos números malabarísticos que 

acabara de apresentar na abertura da cerimônia de entrega das casas dos 

moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho [Ver Figura 53] (Moradora 

Tijolinho Vermelho 10. Conversa informal realizada em 21/12/2016).     
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Figura 53 – "Eu sou artista". Moradora colombiana do Tijolinho Vermelho 

apresentando sua arte em cerimônia realizada pela PMJP 

 
Fonte: Thiago Lima, 21/12/2016. 

 

No que tange às origens sociais dos militantes que não residem nas ocupações (via de 

regra, aqueles que assumem as posições mais proativas na organização da luta), as diferenças 

de inserção social em relação aos que nelas vivem são substanciais. Como apontando 

anteriormente, trata-se de estudantes universitários, professores, servidores públicos e 

integrantes de organizações partidárias que, por diversas razões, resolveram se engajar na luta 

social. Transcrevemos, a seguir, alguns depoimentos dos sujeitos que, ao longo dos anos de 

pesquisa, demonstraram um envolvimento mais orgânico com as lutas travadas pelo TL. As 

falas reproduzidas abaixo foram estimuladas pela seguinte solicitação: conte um pouco sua 

história de vida e de militância. 

 

Ser de esquerda foi hereditário. Eu já nasci nesse meio em São Paulo. Meu pai 

e minha mãe já eram militantes. Então desde pequeno eu já tinha uma visão 

mais de mudança social mesmo. Eu comecei militando no movimento 

estudantil desde o ensino médio. Depois comecei a conhecer organizações. A 

partir daí comecei a militância. Na USP, quando cursava graduação naquela 

universidade, já no final da graduação, eu passei a ter mais proximidade com 

movimento popular. Bom, vivi na militância praticamente toda a minha 

graduação, mestrado e doutorado. Hoje sou professor aqui da UFPB. E 

continuo militando. Sempre fui integrante daquela classe média sofrida 
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brasileira e minha origem familiar me levou para a luta social. Em resumo, é 

isso! (Militante Terra Livre 01. Entrevista em 27/01/2015). 

 

Conheci a militância na minha juventude aos 22 anos quando cursava 

bacharelado em ciências biológicas na UFPB, campus I, através de um 

camarada que veio de SP e já tinha experiência com a militância no 

movimento popular e em organizações políticas da esquerda. Antes de 

conhecer a luta dos movimentos e organizações, me indignava com as 

desigualdades sociais e não conseguia canalizar essa indignação para uma 

atuação consequente que de fato cumprisse um papel para o rompimento com 

essas desigualdades. Foi conhecendo os ideais e a luta travada pelo movimento 

popular onde fui provocado para essa militância. A desigualdade social que 

presenciamos no dia a dia é mais latente para as pessoas que não têm um teto. 

No movimento popular enxerguei o espaço que precisava pra construir uma 

luta consequente e aliviar meus anseios. Ser militante é firmar um 

compromisso com a luta da classe trabalhadora, e se abnegar de situações da 

vida para a construção de um mundo justo e igualitário, Dessa forma, pretendo 

ser sujeito ativo no rompimento desse modelo antiquado de sociedade para a 

construção de um novo modelo de sociedade mais justo e igualitário. 

(Militante Terra Livre 02. Entrevista em 30/01/2015). 

 

Minha história de militância foi uma questão de percepção de vida, 

influenciado, principalmente, por minha vida estudantil. Sou formado em 

história e professor. Minha família sempre foi formada por trabalhadores. 

Nunca vivenciei, como experiência particular, a pobreza que vejo na 

militância. Mas, também não tive muita facilidade na vida. Mas eu comecei a 

militar desde o ensino médio. Continuei a militância na graduação. Eu acho 

que a luta pode imprimir um significado pra vida (Militante Terra Livre 03. 

Conversa informal realizada em 13/05/2015).  

 

Eu conheci a luta do Terra Livre já em São Paulo. Entrei no movimento em 

2008. Participei de várias lutas com o movimento lá. Então, quando vim de 

São Paulo para fazer pós-graduação na UFPB eu já era militante do 

movimento. Já militava em São Paulo. Antes do Terra Livre, eu militei em 

outros movimentos. Na verdade, eu era mais uma colaboradora, militância de 

fato eu comecei no Terra Livre. Então lá em São Paulo eu adquiri uma 

bagagem legal e quando cheguei pra morar em João Pessoa ajudei na 

consolidação do movimento aqui. Quanto aos motivos que me fazem lutar [...] 

não tem muita alternativa, né? Uma porrada de injustiça acontecendo todo dia, 

gente morrendo, passando fome e tudo mais. É preciso ter muito sangue de 

barata ou ser muito alienada para não reagir! Um dia a gente consegue a vitória 

(Militante Terra Livre 04. Conversa informal realizada em 22/12/2016).  

 

Sou paulista e sempre estive envolvida com arte, cultura e educação. Desta 

forma, escolhi fazer graduação em Dança e, posteriormente, mestrado em 

Letras, na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Fui professora 

de Artes em escolas públicas de educação básica, professora substituta na 

UFV, trabalhei em diversos projetos sociais e ONGs com arte-educação, 

dança-educação, educação do campo, educação ambiental e agroecologia. 

Atualmente, sou professora efetiva na Universidade Federal da Paraíba e 

doutoranda em Educação na mesma Instituição. Minha militância começou 

ainda na adolescência, durante o ensino médio, com questões referentes à 

educação como, por exemplo, aumento da passagem de ônibus, precarização 

da educação, greves de professores, privatização, entre outras. Após entrar na 

universidade, intensifiquei a militância na área da educação, principalmente, 
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no que se referia à garantia do ensino de artes e, especialmente, da dança em 

escolas de educação básica, além da militância pela aprovação e 

implementação de leis que se referem ao profissional da dança. Ultimamente, 

tenho militado no movimento docente por meio do CORDEL - Coletivo 

Representativo dos Docentes em Luta da UFPB, em movimentos em prol da 

arte e da dança na educação através do Fórum Nacional de Dança e da 

Federação Brasileira de Arte/educadores do Brasil, do movimento pela 

moradia com o Terra Livre, além da LSR - Liberdade, Socialismo e Revolução 

que abrange as lutas citadas anteriormente. Não acho que tenha escolhido 

militar e sim que a militância tenha me escolhido. É impossível ver as 

contradições do mundo ao meu entorno e não me envolver com elas, na 

tentativa de transformá-las, lutando por mais dignidade, igualdade, garantia 

de direitos, entre outros, para todos (Militante Terra Livre 05. Entrevista em 

12/11/2016). 

  

O apoio123, conforme já evidenciamos neste trabalho, é formado por estudantes 

universitários, artistas (notadamente os que figuram na chamada cena alternativa. Exemplo: 

grafiteiros, integrantes de grupos de hip-hop etc.), simpatizantes da causa e outros. Trata-se de 

um grupo heterogêneo, cujas origens sociais são as mais diversas possíveis e a participação nas 

atividades do TL variam entre o frequente, o pouco frequente e o esporádico. Observemos, nas 

transcrições abaixo, a fala de dois integrantes de grupos que em algum momento realizaram 

ações de apoio na Ocupação Tijolinho Vermelho e; nas Figuras 54, 55 e 56, alguns registros 

relativos às ações de grupos ou indivíduos que manifestaram apoio ao citado espaço de luta.  

 

Sou estudante de arquitetura da UFPB. Minha monografia será sobre projetos 

habitacionais para classes populares. Aí eu soube do Tijolinho, entrei em 

contato com o pessoal e passei a militar aqui. Pretendo contribuir, dentro da 

minha área de conhecimento, com as melhorias na vida das pessoas. Antes eu 

já tinha contato com o movimento estudantil, embora não fosse uma militante 

das mais participativas (Apoiadora 01. Conversa informal realizada em 

12/12/2014). 

 

Cara, a alma do hip-hop é isso. É a quebrada, é a luta, é a favela [...]. Nós 

vivemos de uma poesia-denúncia que parte disso. Então vir aqui e fazer um 

som legal pra vocês é o mínimo. O que a gente gostaria era que todas essas 

lutas fossem vitoriosas. Eu queria cantar a vitória final. De todos os 

trabalhadores. Vamos fazer o som! (Apoiador 02. Fala proferida na abertura 

de um show em comemoração ao aniversário da Ocupação Tijolinho 

Vermelho em 17/04/2016).  

 

                                                           
123 Souza (2015) observa que algumas organizações de apoio desenvolvem uma relação tão íntima, frequente e 

decisiva junto às ocupações do movimento sem-teto do Rio de Janeiro que, muitas vezes, seus integrantes podem 

ser considerados protagonistas da luta, mesmo não residindo nesses territórios. O autor denominou essas 

organizações de “apoio quotidiano” (SOUZA, 2015, p. 30). Nas experiências que vivenciamos em João Pessoa-

PB, podemos dizer que o NEP realiza função semelhante, porém, sem que isso signifique propriamente um 

envolvimento cotidiano.   



277 

 
 

Figura 54 – Simpatizante da luta popular realiza atividade recreativa com crianças da 

Ocupação Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 26/07/2014. 

 

Figura 55 – Show de hip-hop na Ocupação Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 30/11/2015. 
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Figura 56 – Cartaz de divulgação do lançamento do clipe124 "Atitude Ilegal". Grupo de 

hip-hop Menestréis 

 
Fonte: Grupo Menestréis. 

 

A constatação dessas diferentes origens sociais (e dos distintos processos de 

socialização que delas derivam) é essencial para respondermos a segunda questão que intitula 

o presente subcapítulo, qual seja: o que querem?   

O resultado dessas discrepâncias em matéria de origem social é, entre outras coisas, a 

eclosão de distintas percepções acerca do significado político da luta empreendida e dos seus 

objetivos: para os militantes do TL não residentes nas ocupações (assim como para a maior 

parte daqueles sujeitos que constituem o “apoio”), as lutas imediatas por moradia são parte de 

um projeto político que tem como horizonte a superação do atual modelo societário, ou seja, a 

revolução é o projeto a ser perseguido; para todos os moradores com os quais mantivemos 

estreitos contatos ao longo desses anos, ocupar um terreno ou edificação simboliza, pura e 

simplesmente, a luta pelo acesso à moradia. Ou seja, são diferentes lógicas políticas que 

                                                           
124 O referido clipe foi publicado em um sitio eletrônico de hospedagem de vídeos e conta com quase 20 mil 

visualizações. Para maiores detalhes, consultar este link: <https://www.youtube.com/watch?v=SBIBp1Xy3R4>. 

Acesso em: 10 abr. 2017.   



279 

 
 

constituem o movimento e é justamente essa troca de experiências que gera uma sinergia 

complexa, com rebatimentos identitários igualmente complexos.  

As falas a seguir revelam essas diferentes visões políticas existentes no interior do 

movimento.    

 

Camarada, a luta não para. E também não pode ser qualquer luta. Apesar de 

toda a dificuldade, se queremos construir algo diferente, nem que seja para 

gerações futuras, temos que ter clareza de onde queremos chegar. Queremos 

chegar no socialismo. Queremos superar todas as formas de opressão que 

existem no mundo. O nosso projeto deve ser o de construir uma sociedade 

fundada na liberdade, na solidariedade e na justiça social. É isso que devemos 

tentar construir (Militante Terra Livre 03. Conversa informal realizada em 

15/03/2016). 

 

Eu tô aqui por dois motivo: primeiro, que eu não tenho onde morar nem como 

pagar aluguel caro. Segundo, porque quero lutar pra sair nossas casinha. E 

tenho fé em deus que vai sair (Moradora Tijolinho Vermelho 11. Conversa 

informal realizada em 03/05/2016).        

  

Além de percepções e perspectivas políticas tão díspares, as “fronteiras de classe” que 

marcam a composição da militância do TL produzem desafios adicionais a serem enfrentados 

para que a sinergia política pretendida seja próspera, bem como impactam na construção de 

uma identidade coletiva. Para buscarmos uma compreensão mais profunda do como essas 

diferenças sociais se colocam no cotidiano do fazer-político do movimento, observemos os dois 

depoimentos a seguir:  

 

Uma das principais dificuldades da luta e da constituição de um grupo 

solidário suficientemente forte e duradouro é que ainda são poucos aqueles 

que investem na superação das fronteiras de classe. Porque não é fácil chegar 

numa comunidade como esta [estávamos na Capadócia] e interagir, construir 

uma parceria de fato. Em primeiro lugar, porque isso demanda sair da sua zona 

de conforto e lidar com realidades muito distintas daquela que você se 

acostumou. Em segundo lugar, sempre tem o componente do risco, que 

procuramos minimizar, tomar certos cuidados, mas que estão sempre aí. Em 

terceiro lugar, é preciso um desejo real e verdadeiro de mudança social para 

nos mantermos firmes em meio à constante confrontação com essa realidade 

tão dura. Não é fácil. (Militante Terra Livre 03. Fala proferida em reunião no 

dia 20/05/2016). 

 

A gente queria agradecer a força que vocês do movimento Terra Livre deram 

à gente aqui do Tijolinho. Se as coisas já foi difícil com vocês aqui 

organizando, ajudando a gente pra botar as coisas pra frente [...] eu não sei 

como ia ser se não tivessem aparecido gente como vocês, que só podem ter 

sido enviados por deus. Por isso a gente agradece primeiro a deus e depois a 

vocês que foram mandados por ele pra ajudar a gente aqui nessa luta. Porque 

não é qualquer um que sai das suas casas e vem dá a mão pra ajudar os outros, 
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ainda mais se for gente pobre (Moradora Tijolinho Vermelho 11. Conversa 

informal realizada em 21/12/2016).   

 

Contrastando as falas acima, percebemos as múltiplas formas de expressão das 

diferenças sociais existentes entre os militantes do movimento Terra Livre. A constante 

reiteração da distinção entre o “nós” e o “vocês” em ambos os discursos assinala não apenas o 

reconhecimento das distâncias em matéria de inserção social, mas também demarca um certo 

limite sócio-espacial entre os que residem e os que não residem nas ocupações. Isso porque 

“chegar numa comunidade”, “sair da zona de conforto” e “confrontação com essa realidade” 

são expressões reveladoras de um sujeito que se desloca de sua realidade cotidiana e adentra 

em outra, sendo esta última tão distinta de seu habitual que lhe exige “firmeza” e profundo 

desejo de “mudança social” como pré-requisitos para encarar “essa realidade tão dura”. Por 

outro lado, quando uma militante residente na Ocupação Tijolinho Vermelho afirma que “se 

não tivesse aparecido gente como vocês [...] pra ajudar a gente” expressa-se um nítido 

reconhecimento do outro. Esses outros, que segundo a entrevistada foram “mandados por deus”, 

saem “das suas casas” para prestar auxílio “à gente pobre”.  

Desse modo, pode-se afirmar que os discursos analisados contêm evidentes linhas 

demarcatórias, manifestas, sobretudo, no reconhecimento das diferenças de inserção social – 

materializado, por seu turno, em uma fala que deixa implícita a simbiose entre a “gente pobre” 

e aqueles outros que “ajudam gente pobre” – e das distintas posições sócio-espaciais – 

expressas, principalmente, no ‘ser ou não ser sem-teto’ e no ‘morar ou não morar’ nas 

ocupações, como deixa transparecer o emprego destas construções discursivas: “sai das suas 

casas” e “vem dá a mão para ajudar os outros”. Além das falas citadas, são comuns outras tantas 

como estas: “vocês do movimento podem ajudar nisso?”; “Vamos falar com o pessoal do 

movimento para saber se pode”; “Com a união dos moradores mais o pessoal do Terra Livre, a 

gente vai, se deus quiser, conseguir a vitória”125. Como se pode notar, o “pessoal do 

movimento” é referido como externalidade.  

Discursos que assinalam a existência dessas “fronteiras” sócio-espaciais entre os 

militantes que integram o TL podem ser observados não apenas no jogo de interações 

cotidianas, mas, inclusive, nos documentos que contêm as suas diretrizes organizacionais. 

Vejamos, a esse respeito, como o Regimento do Terra Livre (Anexo B) define o “Coletivo de 

Militantes”, que vem a ser uma de suas principais instâncias operacionais/executivas: 

 

                                                           
125 Frases proferidas por moradores em reuniões, assembleias, conversas informais etc. 
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4.3 - Coletivo de Militantes é formado por militantes que não têm relação 

direta com as reivindicações específicas das frentes de atuação e/ou vivem 

distantes geograficamente delas; se reúnem regularmente para discutir apoio 

e participação nas ações e campanhas de solidariedade ao Terra Livre. Deve 

ter o acompanhamento de membro das coordenações nacional, estadual ou 

regional (REGIMENTO DO TERRA LIVRE) (Grifos nossos).          
   

A noção de militante/militância expressa no principal documento do TL alude apenas 

para os sujeitos que não residem nas “frentes de atuação”, ou seja, ao menos no plano formal-

regimental, o significado de militante omite/exclui os indivíduos residentes nas ocupações do 

movimento. Quando questionado sobre isso, um membro da coordenação nacional do TL 

respondeu: 

 

Rapaz [...] essa definição [...] é que isso se trata de uma definição mais 

operacional do que política. Quem tá na luta com a gente é militante. Quando 

a gente usa a expressão Coletivo de Militantes é mais pra se referir ao pessoal 

que assume as tarefas da luta de modo mais contundente. E na maioria dos 

casos, é mais o pessoal que não mora que faz isso [...] ou então um pessoal 

que mora, mas por opção, sacou? Tem alguns casos desses em Goiás e em São 

Paulo. Lá em São Paulo tem uma grande parte dos militantes que tá morando 

na ocupação, mas é de uma origem social mais parecida com a nossa, assim 

de classe média. Eles resolveram morar na ocupação por opção. Agora, 

daqueles com origem social mais humilde que vão pra frente da coisa [...] Em 

Goiás tem alguns [...] E em São Paulo tem bastante, principalmente na base 

do Pantanal126 [Ocupação do TL em São Paulo] [...]. Em João Pessoa é que 

até hoje nós não conseguimos [...] até tinha um e outro com potencial, 

começaram a se engajar, mas desistiram (Militante Terra Livre 01. Entrevista 

em 21/12/2016).      

 

Acompanhando as ações do TL nas ocupações alvo da presente investigação, 

constatamos que a expressão “Coletivo de Militantes” é bem mais utilizada para designar os 

indivíduos que não residem nas ocupações. Desse modo, nas atividades cotidianas do 

movimento, quando se falam coisas como “reunião do Coletivo de Militantes127”, “alguém do 

Coletivo de Militantes pode estar presente?128” e “essa atividade precisa ser acompanhada por 

alguém do Coletivo de Militantes129”, subentende-se que se faz referência aos sujeitos não 

residentes nesses espaços de luta. Os que neles residem, de sua parte, são (auto)designados pelo 

                                                           
126 Para maiores informações sobre a luta do “Pantanal”, ocupação existente na cidade de São Paulo cuja 

organização foi influenciada pelo TL, ver a dissertação de mestrado de Barboza (2012).   
127 Expressão muito utilizada nos meios de comunicação utilizados pelo TL (e-mails, grupos em redes sociais, 

telefonemas etc.) para informar datas e horários dos encontros entre os membros do tal “Coletivo de Militantes”.  
128 Utilizada, geralmente, para questionar quem tem disponibilidade para acompanhar atividades como reuniões 

em órgãos públicos, atividades pedagógicas promovidas por grupos de apoio, mutirões, assembleias e demais 

atividades inerentes aos processos de luta.    
129 Idem. 



282 

 
 

termo morador. Nesses casos, o discurso autorreferente forjado pela condição de “morador” 

suplanta a identidade de “militante do TL”. Vejamos mais um depoimento no qual isso aparece 

nitidamente. 

 

Vocês foram foda! Desde o começo, por cima de pau e pedra, muitas vezes 

fazendo as coisas pelos outros. A gente deve muita coisa a vocês do Terra 

Livre. É claro que a gente lutou, até porque não é fácil morar num lugar desse 

aqui. Mas, nas maiores broncas que teve aqui, todos sempre tinha um ou dois, 

ou até todos que chegavam junto. Se hoje a gente está saindo daqui, primeira 

parte foi deus que ajudou, a segunda parte foi o Terra Livre que deu a mão pra 

todo mundo que mora aqui. Até gente que não tinha os documento todo na 

hora pra fazer o cadastro na Prefeitura precisou de ajuda de [o entrevistado 

mencionou nomes de dois militantes do TL que vamos omitir] pra ir tirar na 

Casa da Cidadania [centro de prestação de serviços mantido pelo governo do 

estado no qual diversos documentos pessoais podem ser emitidos] (Morador 

Tijolinho Vermelho 12. Conversa informal realizada em 23/12/2016)130.   

  

Como se pode depreender a partir do depoimento transcrito, os discursos dos moradores 

se nos apresentam permeados por dizeres como “nós moradores” e “vocês do movimento”. 

Essas referências são constantemente reiteradas. 

Essas constatações, contudo, não significam que chegamos a uma conclusão final sobre 

o tema em análise (da construção identitária no interior do movimento). Cumpre ressalvar que 

existem alguns momentos nos quais o morador assume a sua condição militante, às vezes de 

forma tácita, às vezes de forma explícita, sem que isso signifique assumir a integralidade dos 

projetos políticos defendidos pelo movimento enquanto sujeito coletivo. Examinemos duas 

dessas situações.  

Nos primeiros momentos das ocupações, quando o processo de apropriação de um 

imóvel é bastante instável, uma das primeiras cobranças feitas pela base social do TL diz 

respeito à fixação dos seus símbolos (bandeiras, faixas, cartazes, grafites etc.) em pontos 

visíveis da edificação ou terreno ocupado (ver exemplo na Figura 57). Isso porque, “com essa 

bandeira”, “todo mundo vai saber que aqui não tem vagabundo” e “se os polícia vierem pra 

cima de nós” saberão que “aqui estamos organizados, que aqui é o movimento Terra Livre!”. 

Considerando que as falas entre aspas foram proferidas por moradores das ocupações aqui 

estudadas, fica nítido que, para eles, assumir a condição militante significa, entre outras coisas, 

proteção contra o aparelho repressor estatal e afirmação frente aos estigmas sociais que lhes são 

                                                           
130 O citado morador conversava com demais integrantes do TL acerca dos anos de luta na Ocupação Tijolinho 

Vermelho. 
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impostos. Simultaneamente, os elementos simbólicos do movimento conferem legitimidade à 

luta.  

Nas manifestações públicas131 (protestos, passeatas, ocupações de órgãos públicos, entre 

outras), a militância também é assumida de forma explícita, seja a partir da exibição de símbolos 

alusivos ao movimento, seja nas falas proferidas nas reuniões e audiências conseguidas junto 

ao poder público por meio desses expedientes de pressão. Ao microfone, em uma manifestação 

realizada no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de João Pessoa no dia 24/08/2016, 

uma moradora da Ocupação Terra Nova disse: “Seu prefeito, atenda a gente, somos 

trabalhadores e trabalhadoras, tudo gente de bem! Somos do movimento Terra Livre, só 

queremos saber quando o senhor vai resolver nossa situação, só queremos saber de nossas 

casinhas!”. 

 

Figura 57 – Ocupação Tijolinho Vermelho: letreiro de identificação grafado na entrada 

principal 

 
Fonte: Thiago Lima, 23/12/2016. 

 

  

                                                           
131 É muito comum que transeuntes e até órgãos de imprensa mais desavisados confundam qualquer manifestação 

pública de movimentos sociais em João Pessoa com ações do MST, como se apenas este existisse. Várias foram 

as ocasiões em que profissionais de imprensa, ao interrogar se os manifestantes pertenciam ao MST, ouviram 

respostas como estas: “Não! Somos do movimento Terra Livre, MST é outra coisa, outro movimento”; “A gente 

aqui é do Terra Livre, estamos lutando por moradia”; “Olha aqui a bandeira, tá vendo? Nosso movimento é o 

Terra Livre”. A assunção da identidade militante é, nesses casos, óbvia.      
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Figura 58 – Militantes do movimento Terra Livre erguem bandeira em manifestação 

que parou o trânsito da mais importante avenida da Zona Sul de João Pessoa 

 
Fonte: Thiago Lima, 14/07/2014. 

  

Levando em conta uma definição ampla de militância e, em função disso, considerando 

militante toda aquele que defende ativamente uma causa, chega-se à conclusão de que as 

nuances explicitadas acima não nos impedem de considerar moradores e não moradores como 

militantes de um movimento (o Terra Livre) que atua na luta por moradia em João Pessoa. Isto 

é, a despeito das diferenças identitárias que emergem dessa confluência de posições sociais, na 

experiência concreta da ação contestatória, no devir da luta, todos se colocam, ainda que com 

níveis distintos de percepção do próprio papel político, em movimento.  

Na busca por dar um tratamento teórico adequado aos meandros desse processo de 

construção identitária, tomamos contato com as obras de Ernesto Laclau (1986; 2005). Nas 

reflexões do cientista político argentino, o discurso e o sujeito figuram como preocupação 

central. Suas teorias buscam elucidar o discurso enquanto dimensão ontológica do social, ao 

passo que o sujeito é analisado, no que diz respeito à produção discursiva, a partir de seus 

deslocamentos.  

Para Laclau (1986; 2005), o discurso de um sujeito é constantemente atravessado pelos 

contextos sociais nos quais está inserido, de modo que não há uma única identidade que possa 

defini-lo terminantemente. Nesse sentido, quando determinado discurso não é mais capaz de 

manter o sujeito na posição almejada, ocorre o seu deslocamento, isto é, ante as situações que 

desestruturam as bases nas quais se fundam seu discurso, o sujeito se desloca no rumo da 
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corrente de significações identitárias que possam lhe dar suporte existencial. A inspiração para 

tais reflexões advém da admiração que Laclau nutria pelas obras do psicanalista francês Émile 

Lacan (1985), das quais extrai a compreensão de sujeito enquanto ser errante que busca 

preencher suas faltas, motivo pelo qual este sujeito assume projetos identitários que podem 

completá-lo, ao menos temporariamente. 

Com base nas reflexões de Laclau (1986; 2005), podemos afirmar que os diferentes 

discursos produzidos pelos sujeitos que integram a militância do Terra Livre correspondem aos 

seus deslocamentos, cujas motivações variam a cada contexto, mas estão sempre relacionadas 

a essa busca pelo preenchimento de suas faltas. Nesse processo, a detecção de antagonistas, a 

existência de um discurso hegemônico e os deslocamentos discursivos do outro são 

fundamentais.   

De acordo com nossa experiência de pesquisa, as distinções que apontamos não 

configuram, sempre e necessariamente, obstáculos para a interação entre esses sujeitos, mas se 

desenvolvem em meio a um caldo complexo de interações que se expressam, dentre outras 

formas, da seguinte maneira: por um lado, o fato de alguns militantes do TL não morarem nas 

ocupações é constantemente evocado como forma de pôr em suspeição determinadas posições 

que, eventualmente, contrariem interesses deste ou daquele grupo de moradores; por outro, o 

fato de não residirem nesses espaços confere a legitimidade do “olhar externo”, que, na visão 

de muitos deles, justamente por não estar diretamente envolvido nas contendas cotidianas, pode 

mediar, da forma mais equitativa possível, tais conflitos. Nesse sentido, discursos que insistem 

no fato de que “vocês não moram aqui” e “só sabe como são as coisas quem passa” contrastam 

vivamente com “vocês que não têm nada a ver com nossa luta, mas estão sempre aqui para nos 

ajudar”. 

Para finalizar o presente subcapítulo, retomemos a questão dos objetivos perseguidos 

pelo TL, desta feita listando as reivindicações mais imediatas que se relacionam à luta das 

Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova: 

- Tijolinho Vermelho – nos primeiros anos de ocupação, almejava-se a desapropriação 

do imóvel e sua requalificação para fins de moradia. Posteriormente, em função de dificuldades 

internas e obstáculos interpostos pelo Estado, o pleito reivindicativo foi direcionado para 

conquista de unidades habitacionais, objetivo este alcançado em dezembro de 2016 com a 

transferência das famílias para o Residencial Vista Alegre, condomínio financiado pelo 

programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e destinado à habitação social;  

- Capadócia – destinação de unidades habitacionais em alguma área de João Pessoa, 

preferencialmente, nas adjacências da Comunidade Riachinho.  
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- Terra Nova – regularização fundiária, adequação urbanística do terreno, instalação de 

serviços básicos de infraestrutura e construção de unidades habitacionais.    

 

3.7 O TERRA LIVRE E SUAS PRÁTICAS ESPACIAIS: a territorialização da luta 

 

Um ponto de partida comum a quase todos os geógrafos preocupados em compreender 

os movimentos sociais é a constatação de que a teoria social crítica negligenciou132 o espaço 

enquanto categoria fundamental para compreensão da realidade social e, na esteira desse 

tratamento negligente, a espacialidade das ações sociais coletivas padeceu da escassez de 

teorização.  

Ler geograficamente os processos de luta e resistência desencadeados pelos movimentos 

sociais é uma tarefa da qual têm se desincumbido diversos geógrafos. Dentre aqueles que 

possuem como objeto de análise as lutas sociais brasileiras, podemos citar Rodrigues (1988), 

Fernandes (1994; 1999; 2000, 2008), Oliveira (1996; 2005b), Porto-Gonçalves (1998; 2002), 

Souza (1988; 2006), Ramos (2012), Santos (2011), Ikuta (2008), Mitidiero Junior (2008), entre 

outros.  

Tendo em vista nossos objetivos, não nos cabe analisar as diversas tendências133 

analíticas existentes na Geografia brasileira relacionadas ao tema dos movimentos sociais. 

Contudo, julgamos necessário apresentar, ainda que de modo resumido, as bases teóricas a 

partir das quais a espacialidade dos movimentos sociais é pensada neste trabalho.  

                                                           
132 Para uma discussão pormenorizada sobre o modo como a categoria espaço foi abordada na teoria social crítica, 

consultar, entre outros: Soja (1993), Lefebvre (2006), Santos (2012), Harvey (2008) e Souza (1988; 2006).  
133 Esse trabalho tem sido feito por vários pesquisadores, dentre os quais podemos destacar Santos (2011) e Pedon 

(2013). Renato Emerson dos Santos realizou um profundo estudo acerca das diferentes abordagens sobre 

movimentos sociais dentro da geografia brasileira. Sem utilizar como critério básico a linha teórica e política 

seguida por cada autor, mas as “imagens espaciais” construídas por eles a partir da análise dos movimentos 

sociais, Santos (2011) identificou a existência de três tendências analíticas: 1) Geografia da organização dos 

movimentos sociais; 2) Geografia das lutas sociais e; 3) Geo-grafias dos movimentos sociais: proposições de 

categorias no debate Geografia e Movimentos Sociais. Segundo o autor, a primeira tendência abarca um conjunto 

de trabalhos que abordam a organização dos movimentos sociais de forma descritiva, sendo que as suas agendas 

mobilizadoras e seus fazeres políticos são pensados de modo restritivo, uma vez que se prioriza o papel do 

Estado. A segunda tendência é caracterizada por uma abordagem que enfoca as formas por meio das quais as 

lutas sociais se materializam no espaço, como expressões das contradições sociais. Ainda de acordo com Santos 

(2011), a terceira tendência se notabiliza por um duplo esforço: a proposição de categorias analíticas oriundas 

do arcabouço teórico da Geografia contemporânea, na qual o espaço é tomado como objeto e enquanto base do 

método e; a proposta de se pensar o movimento social enquanto categoria geográfica, constituindo-se como 

instrumento analítico para o desvendamento de novas espacialidades e territorialidades. Nelson Rodrigo Pedon 

(2013) também se preocupou em inventariar a produção geográfica brasileira sobre os movimentos sociais. Para 

tanto, refez o percurso histórico dos estudos geográficos sobre o tema, analisando desde os primeiros trabalhos 

até as abordagens mais contemporâneas, dentre as quais destaca-se, na análise do autor, aquela denominada por 

ele de “abordagem socioterritorial”. Para maiores detalhes, consultar as obras citadas.        
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Avaliamos que este é o melhor momento para a realização dessa empresa porque já 

cumprimos tarefas imprescindíveis à sua concreção: detalhamos as reflexões que 

proporcionaram a construção do conceito de hiperprecariado (que constitui a base social do 

Terra Livre); resgatamos a história das principais lutas sociais urbanas que tiveram lugar na 

cidade de João Pessoa e; apresentamos e contextualizamos sócio-espacialmente os sujeitos com 

os quais interagimos na pesquisa. Ou seja, já concluímos toda a apresentação dos atributos 

sugeridos por Ramos (2003) para a investigação geográfica dos movimentos sociais. 

Com essas informações, passemos agora a pôr em evidência aquilo que até aqui esteve 

implícito nos processos que descrevemos e analisamos: a espacialidade das ações 

protagonizadas pelo Terra Livre. Os conceitos básicos que ampararão essa leitura geográfica 

serão os de prática espacial insurgente, território e territorialização.  

Qualquer discussão acerca do conceito de prática espacial deve levar em conta as 

contribuições de Lefebvre (2006). Isso porque o pensador francês realizou profundas reflexões 

acerca da natureza social do espaço, influenciando estudiosos de todo o mundo e pertencentes 

aos mais diversos ramos das chamadas ciências sociais, pondo a categoria espaço em um novo 

patamar de apreciação e abordagem no âmbito da teoria social crítica. 

Em várias de suas obras, sobretudo em ‘A produção do espaço’, Lefebvre (2006) buscou 

superar a concepção amplamente disseminada nas ciências de que o espaço constitui um dado 

material ensimesmado (palco, locus estanque, vazio, destituído de movimento etc.). 

Promovendo uma releitura das bases do marxismo, o autor empreendeu esforços no sentido de 

pensar o espaço enquanto produção social e, portanto, como uma instância indissociável da 

sociedade. Nessa concepção, a produção social do espaço se dá em um movimento triádico 

ininterrupto que o faz condição, meio e produto da reprodução social (CARLOS, 2011).  

Lefebvre (2006) entende que o espaço como produção social deve ser pensado à luz da 

história da relação do homem com a natureza. Para ele, os constantes esforços para a 

historicização dos vínculos sociedade/natureza demostram que a (re)produção da sociedade ao 

longo do tempo ocorreu sob a condição fundamental de transformação da natureza primitiva 

(espaço natural) em plantações, cidades, estradas, fábricas etc. Todas essas intervenções 

promovidas pelo homem sobre a natureza por meio do trabalho compreendem o espaço por ele 

produzido, a partir de relações sociais historicamente datadas, condicionadas/condicionadoras 

do modelo societário vigente em cada época. Sendo assim, o espaço é muito mais que o palco 

no qual a vida humana se desenrola. Trata-se, na verdade, da especificação do todo social. O 

espaço aparece como condição de realização da vida humana e de toda a realidade histórica 

(CARLOS, 2011). 
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Essa concepção de espaço, da qual Lefebvre (2006) é o principal inspirador, foi 

incorporada pelo debate teórico dentro e fora da Geografia134 (pelo menos em sua vertente 

crítica), colaborando decisivamente para consolidação, no âmbito da teoria social crítica, de 

uma ideia mais ou menos generalizada de que o espaço é produzido socialmente e que, como 

tal, é determinado pelas relações sociais, ao mesmo tempo em que as influencia decisivamente.     

Ao desvelar a produção do espaço como uma síntese de múltiplas determinações, 

Lefebvre (1991a; 2006) revelou a natureza multidimensional da espacialidade social (político-

jurídica, econômica, cultural, natural etc.). Essa multidimensionalidade, segundo Souza (2006), 

se expressa na multiplicidade de atributos que compõem o espaço enquanto categoria: palco, 

fonte de recursos, recurso em si, arena, referencial simbólico/identitário e condicionador; 

substrato material, lugar e território.   

Sem a pretensão de guardar fidelidade aos pressupostos filosóficos e conceituais que 

moveram as reflexões de Lefebvre – uma vez que empreenderemos algumas inflexões 

particulares -, tampouco de adentrar as minúcias das formulações teóricas que permearam o 

debate sobre o espaço na Geografia, tenciona-se, com o brevíssimo resgate que fizemos, apontar 

elementos que norteiam nossa reflexão acerca da espacialidade dos fenômenos sociais, 

notadamente no que tange aos movimentos sociais. Nesse sentido, observemos que: 

1) de modo semelhante ao que fez Lefebvre (2006) – e assim como o fizeram Santos 

(1979; 2012a), Harvey (2005; 2008), Castells (2000), dentre outros - consideramos o espaço 

enquanto resultado dialético de uma produção social, tendo como matéria-prima a natureza, 

cujo processo de transformação foi mediado pelo trabalho; 

2) encaramos o espaço como categoria multidimensional, na qual se encontram 

imbricadas as condições materiais e imateriais que possibilitam e integram o social-histórico; 

3) reafirmamos a relevância da dimensão espacial dos fenômenos sociais sem, no 

entanto, incorrer na sua fetichização. 

 

O conceito de prática espacial assume, no contexto deste trabalho, importância crucial, 

dado o potencial analítico que encerra. Conforme bem observou Souza (2013, p. 238), o 

constructo em tela permite o estabelecimento das mediações conceituais entre as relações 

sociais e o espaço, motivo pelo qual avaliamos sua pertinência para a leitura geográfica dos 

movimentos sociais. 

                                                           
134 Santos (1979; 2012), Soja (1993), Harvey (2005), Castells (2000), Moreira (1982), Carlos (2011) e Damiani 

(1995) são alguns exemplos de autores em cujas reflexões se percebe a influência de Henri Lefebvre.  
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Na elaboração teórica de Lefebvre (2006), a produção do espaço pode ser analisada a 

partir de três dimensões que se interconectam dialeticamente: “prática espacial”, 

“representações do espaço”135 e “espaços de representação”136. Detenhamo-nos, em função dos 

objetivos desta parte do nosso trabalho, na primeira dessas dimensões.   

De acordo com as formulações de Lefebvre (2006, p. 27), “a prática espacial consiste 

numa projeção ‘sobre o terreno’ de todos os aspectos, elementos e momentos da prática social”. 

Ao avançarmos na leitura da obra em tela, encontramos outra referência ao conceito: “a prática 

espacial de uma sociedade secreta seu espaço; ela o põe e o supõe, numa interação dialética: ela 

o produz lenta e seguramente, dominando-o e dele se apropriando. Para a análise, a prática 

espacial de uma sociedade se descobre decifrando seu espaço” (LEFEBVRE, 2006, p. 65). Para 

o pensador, a prática espacial: 

  

[...] engloba produção e reprodução, lugares especificados e conjuntos 

espaciais próprios a cada formação social, que assegura a continuidade numa 

relativa coesão. Essa coesão implica, no que concerne ao espaço social e à 

relação de cada membro de determinada sociedade ao seu espaço, ao mesmo 

tempo uma competência certa e uma certa performance (LEFEBVRE, 2006, 

p. 59). 

  

É importante esclarecer que, em nosso entendimento, a prática espacial não constitui um 

fenômeno absolutamente distinto da prática social, ou seja, a prática espacial é, em última 

análise, uma prática social. Tampouco seria correto inferir que aquela é um subconjunto desta, 

uma vez que não há prática social possível de forma independente do espaço. Souza (2013) 

ilustra bem isso ao afirmar que:  

 

É bem verdade que nem todas as práticas sociais são direta, densa ou 

complexamente espaciais ou espacializadas; às vezes, há mediações de tal 

monta que entre uma prática social e sua dimensão espacial (para além, 

obviamente, do aspecto básico e banal de que não há sociedade e mesmo vida 

humana sem espaço) que, por isso, se justifica falarmos das práticas espaciais 

como práticas sociais de um tipo particular. Comparecer a uma zona eleitoral 

para sufragar um voto é uma ação que, por mais que, obviamente, o processo 

se desenrole em um espaço específico e sob diversos condicionamentos sócio 

                                                           
135 A noção de “representações do espaço” se relaciona à ordem estabelecida pelas relações de produção, estando 

inscrita nas formas verbalizadas que emergem ao nível do discurso, conferindo uma “imagem” e, desta forma, 

“definindo” o espaço. Para Schmid (2012, p. 11), “as representações do espaço encerram formas verbalizadas 

tais como: descrições, definições e especialmente teorias (científicas) do espaço. Ademais, Lefebvre considera 

mapas e plantas, informação em fotos e signos dentre as representações do espaço”.  
136 Os “espaços de representação” são concebidos por Lefebvre (2006) no âmbito do simbólico, ou seja, estão 

relacionados ao processo de significação que se dá a partir dos dados materiais dispostos no espaço. Dessa forma, 

“um simbolismo (espacial) se desenvolve expressando e invocando normas, valores e experiências sociais” 

(SCHIMID, 2012, p. 12).    



290 

 
 

espaciais (por exemplo, o padrão de segregação residencial pode, de diversas 

maneiras e mesclado com outros fatores atinentes a diversas escalas, interferir 

nas preferências eleitorais de um determinado lugar), dificilmente mereceria 

ser chamada de prática “espacial”. Por outro lado, alterar e mesmo manipular 

os limites de distritos eleitorais (artifício chamado de “gerrymandering” nos 

Estados Unidos), é claramente uma prática espacial (SOUZA, 2013, p. 240).     

   

Desse modo, as práticas espaciais podem ser entendidas como aquelas práticas sociais 

nas quais a espacialidade exerce influência destacada e decisiva, expressando-se nitidamente, 

isto é, aquelas em que espaço assume papel preponderante enquanto elemento de estruturação 

das relações sociais. Dito de outro modo, “práticas espaciais são práticas sociais em que a 

espacialidade (a organização espacial, a territorialidade, a “lugaridade”...) é um componente 

nítido e destacado da forma de organização, do meio de expressão e/ou dos objetivos a serem 

alcançados” (SOUZA, 2013, p. 241, grifos do autor). 

Corrêa (1992; 2008) foi um dos primeiros geógrafos brasileiros a discutir o conceito de 

prática espacial e a utilizá-lo enquanto recurso analítico. Detendo-se nas estratégias 

empresariais do Grupo Souza Cruz, o autor analisou as práticas espaciais das corporações 

capitalistas, estabelecendo uma tipologia137 que leva em consideração a natureza das ações do 

referido grupo empresarial sobre o espaço.  

Embora reconheçamos a importância e a utilidade do esforço intelectual de Corrêa 

(1992; 2008) no sentido de operacionalizar o conceito em tela, é imperativo pontuar que as 

tipologias pensadas pelo autor não esgotam, nem de longe, a diversidade de práticas espaciais 

existentes.  

Ao longo da história, sobretudo nos marcos da sociedade capitalista e de suas 

sofisticadas formas de dominação e controle espacial, as práticas espaciais se apresentaram das 

mais variadas formas. Salvo algumas exceções, o traço histórico comum a todas elas tem sido 

o fato de que, invariavelmente, visam o controle do espaço pelos grupos sociais dominantes, 

promovendo o “enquadramento subalterno dos corpos e das mentes”. Tais práticas espaciais, 

cujo caráter coercitivo é uma marca indelével, costumam se materializar por meio da 

“(auto)segregação, confinamento, interdição de acesso, monopolização territorial e dos 

recursos disponíveis; organização da exploração do trabalho, indução de comportamentos e de 

adoração de fontes de poder transcendentes” (SOUZA, 2013, p. 248). 

                                                           
137 Corrêa (1992; 2003) identificou as seguintes práticas espaciais: seletividade espacial; fragmentação-

remembramento espacial; antecipação espacial; marginalização espacial e; reprodução da região produtora. Para 

maiores detalhes sobre a natureza dessas práticas, consultar Corrêa (1992; 2003).    
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Além das ações executadas pelos agentes capitalistas, cuja atuação no sentido de 

manutenção do status quo heterônomo é condição necessária para sua perpetuação, é possível 

identificar sujeitos sociais cujas práticas se inscrevem no campo da contestação e da negação 

do conjunto de heterenomias características do modelo societário vigente. 

Souza (2010; 2013) denominou de práticas espaciais insurgentes aquelas ações sociais 

densas de espacialidade cujo conteúdo político-social se coloca em oposição aos desígnios da 

sociedade instituída. Elas remetem à práxis138, ou seja, à ação política dotada de sentido e 

transformadora. Quando preenchidas por conteúdos emancipatórios, elas assumem um veio 

especialmente crítico ao status quo. 

Os movimentos sociais, isto é, aquelas ações sociais coletivas organizadas 

especialmente críticas e ambiciosas sobre as quais nos debruçamos no início do presente 

capítulo, têm fornecido inúmeros exemplos de práticas espaciais insurgentes. Ocupações de 

imóveis urbanos, acampamentos rurais, bloqueios de estradas, passeatas, apropriação de meios 

de produção (é o caso do movimento piquetero na Argentina) e ocupações de prédios públicos 

são algumas das suas formas de materialização.      

O esforço no sentido de sistematizar e pensar uma tipologia para essa diversidade de 

práticas espaciais tem sido feito pelo geógrafo Marcelo Lopes de Souza (2010; 2013) em várias 

de suas obras, tendo como principal fonte de inspiração os movimentos de sem-teto da zona 

portuária do Rio de Janeiro. Nesse percurso, o geógrafo propôs seis tipos gerais de práticas 

espaciais insurgentes:  

• Territorialização em sentido estrito – trata-se de um processo de apropriação e 

controle do espaço materializado por meio da presença física. Ocorre em escalas espaciais 

variadas, originando-se, via de regra, nanoterritorialmente e, dependendo dos desdobramentos 

políticos, pode atingir escalas regionais, nacionais e globais. No que tange à escala temporal, a 

territorialização insurgente pode ser mais ou menos longeva e, inclusive, pode ser marcada pela 

efemeridade. Como exemplos, podemos citar as ocupações urbanas (que podem durar algumas 

horas, dias, meses, anos e, em alguns casos, se transformarem em moradias definitivas), 

piquetes, bloqueio de estradas (como aqueles realizados pelo movimento piquetero na 

                                                           
138 Dada a polissemia que costuma envolver o emprego do termo práxis dentro dos mais diversos matizes teóricos 

da teoria social crítica, cumpra-se o dever de esclarecer alguns pontos. A práxis é, fundamentalmente, uma ação 

política e, como tal, inscreve-se no campo das relações de poder, orientando-se para influenciá-las ou transformá-

las (SOUZA, 2013). O conceito de ação, por sua vez, é aqui empregado com o mesmo sentido que Arendt (2007) 

o atribuiu. Em ‘A Condição Humana’, Arendt, debruçada sobre a Grécia antiga, estabelece uma diferenciação 

entre os conceitos de trabalho, labor e ação. Para a autora, na esfera política pública, é a ação que define as 

relações, por meio do confronto de ideias e do debate.     
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Argentina) e os “empates” (tática usada por seringueiros para impedir o desmatamento no Acre) 

(SOUZA, 2013, p. 251);  

• Territorialização em sentido amplo – ocorre quando determinados sujeitos desafiam 

à propriedade privada ou estatal, transgredindo determinadas regras estabelecidas pelo Estado, 

mediante práticas cuja presença física é episódica, porém marcante do ponto de vista simbólico. 

Caracterizam-se pela maneira silenciosa e abstrusa com a qual são realizadas. Um dos exemplos 

mais comuns é a grafitagem (SOUZA, 2013, p. 252); 

• Refuncionalização/reestruturação espacial material – refere-se às transformações 

materiais impressas nos espaços apropriados por sujeitos que passam a desenvolver novas 

relações sociais. Um espaço concebido a partir de práticas heterônomas, para que possa servir 

a um processo minimamente duradouro de insurgência, demanda ajustes físicos mais ou menos 

profundos. Nas ocasiões em que essas intervenções demandam mudanças materiais mínimas, 

temos a refuncionalização de formas espaciais. Quando mudanças estruturais mais profundas 

são necessárias, temos a reestruturação do substrato material e de sua organização (SOUZA, 

2013, p. 252); 

• Ressignificação de lugares – corresponde ao processo de construção das novas 

identidades e do novo universo simbólico que passam a compor a subjetividade das 

representações espaciais. São construídas novas narrativas com ampla capacidade de 

influenciar na experiência coletiva, repercutindo, decisivamente, na luta política (SOUZA, 

2013, p. 253); 

• Construção de circuitos econômicos alternativos – refere-se às táticas engendradas 

pelos sujeitos para geração de renda e financiamento das inúmeras atividades que animam os 

movimentos de luta emancipatória. A característica fundamental é a tentativa de criar 

alternativas mais ou menos profundas às relações de produção capitalistas (SOUZA, 2013, p. 

253); 

• Construção de redes espaciais – corresponde à articulação multiescalar que visa a 

integração de várias experiências e sujeitos, com vistas ao fortalecimento da luta política. 

Busca-se, por meio das redes, a ampliação da visibilidade pública das ações insurgentes, o 

aperfeiçoamento da logística, a ampliação dos laços de solidariedade intermovimentos etc. 

(SOUZA, 2013, p. 254).  

 

Tais tipologias, além de, obviamente, não esgotarem o tema das práticas espaciais 

exercidas pelos movimentos sociais (tampouco esgotam o debate mais amplo sobre as práticas 
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espaciais de modo geral), abarcam um número incontável de expressões empíricas. Ademais, é 

comum que elas ocorram de forma simultânea e combinada, integrando, portanto, um conjunto 

de estratégias sócio-espaciais (SOUZA, 2013).  

Aproximando toda essa discussão dos sujeitos com os quais interagimos neste estudo, 

podemos afirmar que o movimento Terra Livre articula diversas dessas práticas espaciais. Ele 

se territorializa em sentido estrito ao ocupar (edificações, terrenos, prédios públicos e outros 

espaços), refuncionaliza os terrenos e edificações ocupados a fim de viabilizar condições de 

moradia e de funcionamento da sua atividade política, ressignifica os lugares por meio da 

construção de novas relações simbólico-identitárias, constrói redes por meio das quais o 

movimento articula diversas táticas de resistência etc.  Na verdade, é justamente a realização 

dessas práticas que possibilita a materialização das ações de luta, isto é, a espacialidade que o 

TL produz por meio de suas práticas espaciais condiciona, direta e decisivamente, a sua 

existência como movimento.   

Em função dos objetivos deste subcapítulo, enfatizaremos a territorialização em 

sentindo estrito, isto é, a “apropriação e o controle do espaço” pelo TL “por meio ou com a 

ajuda da presença física” dos seus militantes (SOUZA, 2013, p. 251).    

Como se pode perceber a partir do exposto, a compreensão dessa prática espacial passa, 

necessariamente, pela explicitação de nosso entendimento acerca dos conceitos de território e 

territorialização.  

Principie-se por pontuar que o conceito de território é utilizado de modo recorrente em 

diversos campos do saber, fato que confere ao termo uma polissemia considerável 

(HAESBAERT, 2004). Em meio aos intensos debates que permeiam as discussões sobre 

território na Geografia brasileira (que não pretendemos resgatar aqui), há um elemento que, se 

não pode ser considerado consensual em função de também ser polissêmico, está presente na 

maioria das abordagens139 sobre o tema: o poder.  

Como o poder é elemento central na abordagem conceitual de território da qual faremos 

uso, é importante pôr em evidência o sentido que essa expressão assume no contexto deste 

trabalho. Por isso, esclareça-se que as reflexões de Arendt (1994; 2007) e Castoriadis (1982, 

1983, 1987a, 1987b, 2006a) sobre as relações de poder embasam nosso entendimento acerca da 

matéria.  

                                                           
139 Para ficarmos apenas em exemplos da Geografia brasileira, podemos afirmar que a noção de poder embasa o 

conceito de território de autores como Fernandes (1994; 1999; 2000, 2008), Porto-Gonçalves (1998; 2002), 

Souza (1988; 2006), Haesbaert (2004), Sack (1986), Raffestin (1993), Ramos (2012), Grandi (2015), Barthol 

(2015) e muitos outros. 
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Hannah Arendt, para quem o poder corresponde “à habilidade humana de não apenas 

agir, mas de agir em uníssono”, contestou a sua redução às ideias de força, violência, coerção 

etc., fato comum em boa parte dos estudos realizados no âmbito das ciências humanas140. Para 

a filósofa alemã, violência e poder, além de não serem a mesma coisa, são coisas excludentes, 

uma vez que “onde um domina de forma absoluta, o outro está ausente. A violência aparece 

onde o poder esteja em perigo, mas se se deixar que percorra o seu curso natural, o resultado 

será o desaparecimento do poder ” (ARENDT, 1994, p. 35). 

Arendt (1994; 2007), como se percebe nas transcrições acima, afastou-se de acepções 

‘demonizadoras’, objetando as visões que apontavam para um caráter necessariamente 

assimétrico, heterônomo e violento das relações de poder. Sob esse aspecto, a concepção 

exposta é substancialmente diferente daquela presente no seio do pensamento e militância 

anarquistas clássicos, para os quais o poder era, recorrentemente, confundido com o poder 

exercido pelo Estado (SOUZA, 2013). 

Indo além de Arendt, Cornelius Castoriadis percebeu, de modo muito particular, a 

ambivalência do poder ao afirmar, entre outras coisas, que: 

 

Qualquer que seja a articulação explícita do poder instituído [...] nunca pode 

ser pensado como oposição amigo-inimigo [...] tampouco poderia (assim 

como tampouco a dominação) ser reduzido ao monopólio da violência 

legítima (CASTORIADIS, 2006, p. 132).   

 

Além disso, tal como o fez Hannah Arendt, o autor considerou a ubiquidade das relações 

de poder, afirmando que “a ideia de uma sociedade sem nenhum poder é uma ficção incoerente” 

(CASTORIADIS, 1983, p. 16). 

Para Castoriadis (1983; 2006a), o poder pode ser compreendido a partir da distinção de 

duas dimensões a ele inerentes: poder explícito e infrapoder. O poder explícito diz respeito às 

instituições propriamente pertencentes à esfera pública, vinculadas a um governo141 e a todas 

as suas estruturas políticas, jurídicas, administrativas etc. Já o infrapoder se relaciona ao 

processo histórico de instituição das sociedades, derivando das significações introjetadas no 

imaginário social (significações imaginárias sociais) que regram os comportamentos coletivos 

                                                           
140 O próprio Foucault (1984; 1990), um dos mais proeminentes estudiosos sobre a natureza do poder e suas formas 

de manifestação na sociedade, em que pesem a profundidade e a sofisticação de suas formulações, deu mais 

ênfase às suas formas heterônomas de expressão, ainda que tenha evitado a redução do poder ao exercício do 

poder estatal e valorizado, de certo modo, os poderes derivados dos processos de insurgência e as diferentes 

escalas nas quais as relações sociais de poder se manifestam. As concepções do autor também amparam, com a 

observância desses reparos, o fundamento com o qual compreendemos o poder neste trabalho. 
141 A expressão governo, na obra de Castoriadis, não necessariamente se vincula ao poder estatal, mas pode também 

estar relacionada ao autogoverno. 



295 

 
 

de acordo com determinados padrões. O supramencionado autor conclui, a partir de todas essas 

inflexões, que o poder, em um horizonte de superação do modelo societário heterônomo, pode 

ser exercido de forma autônoma, individual e coletivamente, isto é, de modo radicalmente 

democrático.   

Se o poder não deve ser reduzido às suas formas heterônomas de manifestação, como 

bem observou Arendt (1994; 2007); e se as relações de poder são introjetadas no coletivo por 

meio da produção histórica de significações imaginárias que induzem os comportamentos 

mediante a construção de um certo nómos, como afirmou Castoriadis (1982; 1987c); o poder 

em si é compatível com relações pautadas por um horizonte de superação do conjunto de 

heteronomias presentes no social-histórico. E mais: o produto por excelência da projeção das 

relações de poder no espaço, o território, pode sim servir a princípios políticos emancipatórios. 

Retomando, desta maneira, a reflexão sobre o conceito de território, assinalemos que 

Rogério Haesbaert (2004, p. 79), ao estabelecer os vínculos entre este e as relações de poder, 

afirmou que “o território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de 

poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das 

relações de ordem mais estritamente cultural”.  

Em outro de seus escritos, Haesbaert (2007, p. 20-21) disse que o território “tem a ver 

com poder, mas não apenas ao tradicional ‘poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder no 

sentido mais explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, 

de apropriação”. Essas e outras obras escritas pelo autor não deixam dúvidas de que, em se 

tratando de território, “o ponto crucial a ser enfatizado é aquele que se refere às relações sociais 

enquanto relações de poder” (HAESBAERT, 2007, p. 21).   

Com base nessas ideias, podemos definir território, em uma primeira aproximação, 

concordando com o pensamento de Souza (2008e; 2009c; 2013), para quem o conceito em 

análise deve ser entendido como um “espaço definido e delimitado por e a partir das relações 

de poder”, ou seja, “relações de poder espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre 

um substrato referencial” (SOUZA, 2008e, p. 78; 97). Isso implica dizer que: 

 

[…] todo espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder é 

um território, do quarteirão territorializado por uma gangue de jovens até o 

bloco constituído pelos países–membros da OTAN” (SOUZA, 2008e, p. 111). 

 

É imperativo dizer que, se o território é definido, essencialmente, pelo exercício do 

poder, a dimensão política é primordial para sua existência, ou seja, ela se superpõe às demais. 

Isso não significa dizer que as estruturas econômicas, culturais, simbólicas e físicas (substrato 



296 

 
 

material) sejam irrelevantes, mas que o território é, simultaneamente, funcional (a começar pelo 

seu papel enquanto recurso em si), político (em função das relações de poder) e simbólico (pela 

dimensão cultural-identitária que carrega) (HAESBAERT, 2007; 2009).  

Nesse sentido, o território, embora contenha uma materialidade sobre a qual são 

projetadas as relações de poder, não pode a ela ser reduzido, visto que aquele não se confunde 

com o substrato espacial material142 (os objetos materiais e tangíveis, sejam eles resultado dos 

processos naturais, sociais ou da relação sociedade/natureza). Enquanto produto social-

histórico, seus recortes, fronteiras e delimitações podem mudar completamente sem que isso 

implique, necessariamente, em transformações no substrato que lhe serve de base (SOUZA, 

2013). 

É imperativo mencionar, por outro lado, que não há exercício de poder dissociado do 

espaço, ou seja, sua manifestação só é possível quando opera em “referência a um território ou 

por meio de um território” (SOUZA, 2013, p. 87). Como sugere Haesbaert (2009, p. 106), “não 

poderíamos admitir sua existência [do território] sem o ‘momento’ da materialização através de 

algum tipo de prática espacial”. 

Acreditamos que essa concepção de território abre possibilidades para pensarmos o 

conceito para além de sua vinculação com o poder estatal e dos propósitos de dominação por 

ele engendrados, uma vez que diversos grupos sociais, ao se (re)apropriarem do espaço, podem 

instituir relações de poder inteira ou parcialmente distintas daquelas que existiam 

anteriormente. Sobre esse aspecto em particular, Haesbaert (2007, p. 22) é preciso quando diz 

que o território: 

 

[...] é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles incorporados 

através dos múltiplos sujeitos envolvidos (tanto no sentido de quem sujeita 

quanto de quem é sujeitado, tanto no sentido das lutas hegemônicas quanto 

das lutas de resistência - pois poder sem resistência, por mínima que seja, não 

existe). Assim, devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com 

aqueles que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais/culturais, o 

Estado, empresas, instituições como a Igreja etc. Os objetivos do controle 

social através de sua territorialização variam conforme a sociedade ou cultura, 

                                                           
142 A expressão substrato espacial material não é usual entre os geógrafos, motivo pelo qual é válido esclarecer o 

seu significado. O substrato espacial material “compreende, teoricamente, ambas as facetas, a da ‘natureza 

primeira’ e a da ‘natureza segunda’. Porém, como na pesquisa sócio-espacial interessa, direta e 

fundamentalmente, a ‘natureza-para-a-sociedade’, e como, portanto, a materialidade que importa é, sobretudo, a 

da ‘segunda natureza’, ao me referir ao substrato espacial material estarei, quase sempre, fazendo alusão ao 

espaço social material – sem, todavia, deixar de lado o sítio e os processos geoecológicos, sem cuja consideração 

determinados problemas (como a ‘fabricação social’ de desastres naturais, a exemplo dos vínculos entre 

deslizamentos/desmoronamentos e enchentes com a segregação residencial de uma sociedade de classes) não 

poderiam ser adequadamente tratados” (SOUZA, 2013, p. 66). Dito de outra forma, o substrato material espacial 

diz respeito aos objetos inscritos no espaço, resultantes de processos sociais e geoecológicos, cuja produção foi 

mediada pelo trabalho social e pelas relações políticas e culturais.    
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o grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo (no caso da diferença de 

gênero, por exemplo) (Grifos nossos). 

 

 Pensado como resultado da projeção espacial de múltiplos poderes – e, acrescente-se 

com base em Foucault (1990), micropoderes –, o território pode ter existência duradoura, 

efêmera e até cíclica; suas fronteiras e limites podem se deslocar com maior ou menor 

frequência sendo, em muitos casos, invisíveis ou subliminares; as motivações para construi-lo 

ou mantê-lo podem ser econômicas, estratégicas, culturais, simbólicas ou até mesmo todas elas 

juntas (SOUZA, 2013; SACK, 1986). 

Quanto ao conceito de territorialização, podemos entendê-lo, em uma acepção 

preliminar e bastante ampla, “como o processo de domínio (político-econômico) e/ou de 

apropriação (simbólico-cultural) do espaço pelos grupos humanos” (HAESBAERT, 2004, p. 

16). Ou seja, territorializar-se significa criar: 

 

[...] mediações espaciais que nos proporcionem efetivo 'poder' sobre nossa 

reprodução enquanto grupos sociais [...], poder este que é sempre multiescalar 

e multidimensional, material e imaterial, de ‘dominação' e de 'apropriação' ao 

mesmo tempo (HAESBAERT 2004, p. 97). 

 

Avançando na explicitação do conceito e aproximando-o da discussão referente à 

espacialidade dos movimentos sociais e; tendo por base aquilo que conseguimos depreender 

das obras de Souza (2006, 2010, 2013, 2015), Haesbaert (2004; 2007; 2009) e Porto-Gonçalves 

(1998; 2002; 2003), podemos afirmar que a territorialização é aqui entendida como o 

movimento processual de construção e criação de territórios a partir da projeção de relações de 

poder sobre espaço. Trata-se, portanto, de um processo derivado da intencionalidade.  

É sempre importante ressaltar, quando tratamos do processo de apropriação do espaço 

por meio das relações de poder, que: 

 

[...] não há território sem territorialidade, não há território sem que tenha havido um 

processo de territorialização. Enfim, é a tríade território territorialidade-

territorialização que há de ser compreendida. A territorialidade está configurada por 

um conjunto de relações materiais e simbólicas que emprestam sentido à 

constituição/construção/produção/invenção/criação de um determinado espaço. 

Assim, não há território/ territorialidade que não tenha sido obra da sociedade 

fazendo história por meio do espaço, se geografizando (PORTO-GONÇALVES; 

SILVA, 2011, p. 2). 
 

Esse movimento de apropriação do espaço (e de territórios pré-existentes), como bem 

observam Souza (2008e; 2013) e Haesbaert (2004; 2007), é/pode ser resultado da ação 
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histórico-espacial de diversos sujeitos, desde o Estado até os movimentos sociais de luta pela 

terra, moradia, quilombolas, indígenas etc.  

Pensados desse modo, os conceitos em tela neste subcapítulo (prática espacial, território 

e territorialização) servirão para adentrarmos por escalas de análise muito reduzidas 

(nanoterritoriais), nas quais se expressam, cotidianamente, as táticas de resistência e 

insurgência dos grupos sociais subalternizados, a exemplo daquelas desempenhadas pelo Terra 

Livre e suas Ocupações (Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova), que constituem o foco 

central deste trabalho. 

Todos esses argumentos amparam a nossa premissa de que o Terra Livre promove um 

processo de territorialização, isto é, se apropria de determinados espaços e neles projeta relações 

de poder, construindo, por meio de ocupações, protestos, bloqueios de avenidas e estradas etc., 

territórios a partir dos quais, simultaneamente, contesta-se a inserção social subalterna e 

reivindica-se o direito à moradia. 
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Como vimos no princípio do presente capítulo, esse processo de territorialização143 se 

inicia com os trabalhos de base144. Os militantes do TL se dirigem aos bairros/comunidades 

mais precários da cidade e estabelecem contatos com moradores dessas áreas. Cria-se, assim, 

um espaço de interlocução e socialização por meio do qual o movimento é apresentado, não 

apenas enquanto organização política, mas, sobretudo, como alternativa para a conquista de 

melhores condições de vida. Já nesses primeiros contatos, as relações de poder que vão se 

construindo são substancialmente diferentes daquelas às quais esses subalternizados foram 

submetidos ao longo de suas vidas. Em primeiro lugar, porque se constrói um espaço de diálogo 

no qual a história pessoal importa, é ouvida e compartilhada pelo grupo. Recupera-se, desse 

modo, um pouco da visibilidade social perdida em meio ao processo de hiperprecarização, ao 

mesmo tempo em que as interações pedagógicas abrem possibilidade para refletir sobre a 

realidade que os oprime. Em segundo lugar, a horizontalidade que marca as relações políticas 

dentro do movimento institui um espaço de experimentação democrática (todas as vozes e votos 

                                                           
143 Bernardo Mançano Fernandes (1994; 1999; 2000, 2008), autor que há mais de duas décadas vem se dedicando 

à tarefa de construir uma abordagem geográfica dos movimentos sociais, tem uma compreensão diferente do 

processo de territorialização. Para ele, o MST (movimento social cujas práticas constituem o objeto de análise 

preferencial do autor) exprime-se espacialmente por meio de um movimento que encerra dois “momentos” inter-

relacionados: a espacialização e a territorialização. A espacialização da luta pela terra corresponde ao processo 

de produção e criação de espaços de luta com vistas à conquista da terra, ou seja, diz respeito às ações 

protagonizadas pelos movimentos sociais por meio das quais a luta é escrita e inscrita no espaço, combinando, 

para tanto, diversas táticas de mobilização e formação política (manifestações, passeatas, caminhadas, ocupações 

de prédios públicos, negociações, ocupação e reocupação contínua de terras etc.). Tomando de empréstimo 

algumas noções pensadas por Tarelho (1988; 1989), Fernandes (1994; 1999) entende que a espacialização da 

luta consiste num fluxo que culmina com a constituição de “três espaços”: espaço comunicativo (onde o 

movimento é apresentado e ocorrem as primeiras reuniões nas quais a organização é difundida. Trata-se do 

espaço do “aprender” e do “conhecer” a luta do MST); espaço interativo (no qual o devir dos processos 

pedagógicos gera consciência crítica e forja uma práxis) e; espaço de luta e resistência (materializado pelos 

acampamentos, ocupações de prédio públicos, caminhadas etc. Isto é, a manifestação pública dos sujeitos. É, 

também, a possibilidade de sobrevivência e recriação do MST como sujeito político). Por seu turno, a 

territorialização corresponderia à “conquista de frações do território”, sendo o maior exemplo disso o 

assentamento, uma vez que este é visto como um “trunfo” que permite ao movimento desenvolver relações 

sociais nas quais a concepção de terra enquanto negócio é transformada, fato que possibilita a “(re)conquista da 

terra de trabalho” (FERNANDES, 1994, p. 47). A concepção de Fernandes, exposta de forma muito resumida 

acima, contém, a despeito de nos ter legado uma grande contribuição no sentido de como estudar os movimentos 

sociais na Geografia e as interessantes abordagens acerca da espacialidade desse fenômeno social, os seguintes 

problemas: perde de vista que, em muitos casos, o assentamento, ao invés de continuar a encerrar relações de 

poder contestatórias da ordem vigente, integra-se à lógica heterônoma do capital, como podemos observar em 

estudos como o de Panta (2015); não atenta para o fato de que o território é objeto de constantes disputas, de 

modo que as relações que nele se desenvolvem não podem ser concebidas sob a ocular de um projeto único, 

claro e definido, pois as contradições são postas e repostas a todo instante; no processo que Fernandes (1994; 

1999; 2000; 2008) denomina de espacialização já estão presentes relações de poder (projetadas no espaço) 

substancialmente distintas daquelas que são contrapostas pelo movimento, motivo pelo qual, para nós, a 

territorialização já está, desde os primeiros momentos, em ato.               
144 E, nesse aspecto particular, guarda muitas semelhanças com relação ao que ocorre tanto nos movimentos sociais 

do campo quanto nos urbanos, conforme podemos testemunhar nos estudos de Fernandes (1994; 1999), Mitidiero 

Junior (2008), Rodrigues (1988), Almeida (2011), Moreira (2011), Ramos (2012), Grandi (2010; 2015), 

Rodrigues (2002), Santos (2013), Souza e Teixeira (2009), Barthol (2015), entre outros.     
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são igualmente valorizados) que, na maioria dos casos, jamais fora vivenciado por esses 

indivíduos.  

Nos espaços onde ocorrem essas atividades (associações de moradores, residências, 

igrejas etc.), estabelece-se um conjunto de influências recíprocas, balizadas, ainda que de modo 

efêmero (quando se encerram os encontros/reuniões todos os seus participantes regressam para 

sua cotidianidade heterônoma), por um poder instituinte que visa, através de processos 

pedagógicos, à afirmação de uma postura crítica frente à própria condição social dos sujeitos. 

Essas atividades podem durar meses e, em algumas circunstâncias, até anos. 

Após esse período de formação e consolidação de uma base social, o TL avança para 

constituição das ocupações. De acordo com o que evidenciamos em momentos anteriores do 

presente capítulo, trata-se de um momento crucial para o movimento, não apenas pelos riscos 

que envolvem o ato de apropriação em si, mas, sobretudo, pelo significado político que o 

estabelecimento de uma referência territorial possui para a organização da luta. Deixemos que 

uma liderança do movimento nos explique: 

 

A ocupação é, na minha opinião, a coisa mais importante que pode ter em um 

movimento, ainda mais se for um movimento de luta por moradia ou por terra 

no campo. Eu diria pra você que sem ocupação o movimento é praticamente 

só bandeira, camisa e regimento. Por isso que devemos nos preocupar em 

constituir uma ação tão logo a questão do Tijolinho se resolva145. Porque não 

há movimento se a gente não está com o pé no chão. Por isso, a ocupação 

representa a possibilidade da organização, da construção de espaço de 

discussão, da construção de uma identidade do movimento, de um espaço pra 

a formação política [...] Enfim, para a organização da luta como um todo. Com 

todo o risco de despejo que tem, com todas as idas da polícia, com toda a 

repressão [...] mesmo com tudo isso, a ocupação é sempre um espaço nosso, 

né? Não é qualquer um que entra lá e faz o quer. E é nessa brecha que a gente 

faz a política do movimento acontecer. Isso sem falar que, mesmo com todos 

os problemas que têm numa ocupação, mesmo com todas as carências, as 

pessoas já se livram de aluguel, água e luz. Você pode imaginar a diferença 

que isso faz. Quer queira, quer não, já é uma melhoria imediata que vem da 

ocupação (Militante Terra Livre 01. Entrevista em 19/06/2016).   

 

Bem se vê, nas palavras transcritas acima, que as ocupações constituem para o TL um 

“trunfo” na luta política pela moradia (RAFFESTIN, 1993). Também por isso, depreende-se 

que as ocupações do TL se constituem como territórios de luta, não apenas porque o espaço é 

apropriado por e a partir de relações de poder substancialmente distintas daquelas que compõem 

o nomos da sociedade instituída (ainda que, como veremos no próximo capítulo, esse 

                                                           
145 Na data em que a fala transcrita foi proferida, já havia sido anunciada pela PMJP a sua intenção de transferir as 

famílias residentes na Ocupação Tijolinho Vermelho para um conjunto habitacional financiado pelo programa 

‘Minha Casa, Minha Vida’.   
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movimento de autoinstituição seja profundamente contraditório), mas também porque essas 

ocupações, pelo fato de serem resultado de práticas espaciais insurgentes: 

- desafiam a lógica burguesa da propriedade, seja ela privada ou estatal, ao se instalarem 

em um antigo hotel (propriedade privada) e sobre terrenos pertencentes ao Estado;  

- refuncionalizam e ressignificam os espaços ocupados, transformando, de modo 

significativo, o substrato material espacial e as relações simbólicas; 

- desenvolvem, ainda que embrionariamente, práticas de autogestão político-territoriais, 

nas quais as assembleias de moradores são as instâncias deliberativas máximas; 

- resistem ao ordenamento jurídico vigente, desafiando ordens de despejo e obtendo 

pequenas vitórias no que tange às ações de reintegração de posse; 

- diante da impossibilidade de abastecimento regular de água e energia elétrica, 

apropriam-se, à revelia do nomos instituído, desses serviços básicos por meio de soluções 

engenhosas, como os “gatos”. 

Na Figura 59, aparecem mapeadas todas as Ocupações já realizadas pelo TL em sua 

história de atuação em João Pessoa. Elas se constituíram como bases territoriais referenciais 

para a organização e articulação dos processos de luta desencadeados pelo movimento. 

 

Figura 59 – O TL e seus “territórios de luta” 
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Fonte: Thiago Lima, 2017. 

  

Os protestos, marchas, passeatas, ocupações de instituições e órgãos estatais; o 

enfrentamento dos aparelhos policiais; e os bloqueios de ruas, avenidas e estradas também 

podem ser interpretados como ações vinculadas à territorialização da luta. Ainda que de modo 

passageiro, em todas as ocasiões citadas são projetadas relações de (contra)poder sobre o espaço 

que desafiam o Estado heterônomo e seus aparelhos coercitivos. Além disso, não é ocioso 

lembrar que todas essas práticas são organizadas a partir de um território de referência, ou seja, 

as ocupações nas quais residem a maior parte dos militantes. Trata-se, portanto, de um momento 

decisivo da práxis do movimento, no qual a apropriação do território e a projeção de relações 

de poder contestatórias da ordem instituída, ainda que caracterizadas pela efemeridade da 

presença física dos sujeitos insurgentes, constituem expedientes táticos imprescindíveis para o 

sucesso da luta.        

A Figura 60 contém o mapeamento das principais manifestações públicas organizadas 

pelo TL. Planejadas para ocorrerem em locais estratégicos (seja pela visibilidade, seja pelo 
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apelo simbólico dos locais nos quais ocorreram), essas ações conferiram grande visibilidade ao 

movimento e às suas demandas.  

 

Figura 60 – Manifestações públicas do movimento Terra Livre em João Pessoa (2010-

2016) 

 
Fonte: Editado pelo autor, 2016. 

    

Retomando a discussão sobre o significado político das ocupações, é importante 

registrar que, quando as qualificamos como ‘territórios de luta’, tomamos de empréstimo as 

reflexões de Grandi (2015). Em sua tese de doutorado intitulada “A construção escalar da ação 

no movimento dos sem-teto”, o autor analisou, entre outras coisas, os múltiplos significados 

que a categoria ‘luta’146 assume na fala e nas práticas sócio-espaciais cotidianas dos sujeitos 

residentes em ocupações do Rio de Janeiro. O geógrafo supracitado reconheceu que, nesses 

territórios, a categoria ‘luta’ se nos aparece impregnada de uma forte dimensão escalar. Esses 

deslocamentos no sentido da ‘luta’ foram lidos por Grandi (2015) a partir da identificação de 

três movimentos: dispersão, convergência e difusão.  

                                                           
146 Para chegar a esses múltiplos sentidos da categoria ‘luta’, Grandi (2015) fez um pertinente resgate dos múltiplos 

sentidos da expressão na literatura científica e sua incorporação nas práticas dos movimentos sociais. O autor 

identificou forte influência do paradigma marxista e da ideia de ‘luta de classes’ não apenas nas análises 

científicas sobre os movimentos sociais no Brasil, mas também no que tange à incorporação do termo nas suas 

práticas discursivas. Para maiores detalhes, consultar a obra citada.      
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O caráter disperso da luta se revela na relação que os sujeitos estabelecem entre esta e 

os desafios cotidianos inscritos em suas trajetórias pessoais. Nesse caso, trata-se das “lutas 

rotineiras”, isto é, da busca pela superação dos desafios oriundos das condições (hiper)precárias 

de vida dessas pessoas (GRANDI, 2015, p. 234). “Matar um leão por dia”, “é uma batalha” e 

“a gente luta todo dia” são algumas das expressões reveladoras desses “perrengues” cotidianos 

que se relacionam aos mais diversos aspectos: desemprego; péssimas condições de trabalho; 

remuneração insuficiente; sistemas de transportes caros e ineficientes; problemas familiares; 

entre outros. Essas “batalhas” experienciadas “todo santo dia” constituem uma base dispersa 

que impulsiona os sujeitos para a luta organizada, uma vez que os desafios diários concorrem 

incisivamente para a decisão de se engajar em um movimento.  

A convergência ocorre, segundo Grandi (2015), muito em função da construção dos 

territórios de luta pela moradia, ou seja, as ocupações. A partir da referência espaço-temporal 

das ocupações e da experimentação política por elas possibilitada, os militantes convergem suas 

“lutas rotineiras” (sem suprimi-las) para a “luta pela moradia”. Desse modo, as “batalhas” 

cotidianas vão sendo ressignificadas durante e após o contato com o movimento sem-teto, e a 

luta de cada um vai, gradativamente, convergindo para uma “luta de todos”. Nesse 

deslocamento, a bandeira da “luta pela moradia” se torna o grande elemento de coesão, uma 

vez que a maior parte dos militantes vive a experiência de não ter onde morar, fato que nos faz 

dar razão a Thompson (2001, p. 277) quando o historiador inglês diz que: “[...] classe se delineia 

segundo o modo como os homens e as mulheres vivem suas relações de produção e segundo a 

experiência de suas situações determinadas, no interior do conjunto de suas relações sociais”.     

A difusão ocorre quando a ‘luta’ passa a ser encarada para além da moradia, assumindo 

um movimento de transcendência. Isso ocorre, é válido insistir, graças à experimentação da 

sociabilidade política inscrita nas práticas do movimento sem-teto. Dessa forma, aos 

questionamentos sobre o direto à moradia, somam-se contestações e reivindicações que 

conferem um sentido transcendente à ‘luta’, que passa a significar uma luta pelos mais diversos 

direitos sociais (GRANDI, 2015). Isso se revela nos constantes esforços que os movimentos 

fazem para integrar147 os sujeitos residentes nas ocupações às outras pautas sociais existentes, 

a depender da afinidade política entre as várias organizações, promovendo uma difusão espacial 

da luta.   

                                                           
147 Na nossa experiência junto ao movimento Terra Livre, testemunhamos que isso ocorreu diversas vezes. Em 

várias oportunidades, os moradores das Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova decidiram, por 

meio de assembleia, participar de atividades vinculadas às mais diversas pautas, dentre as quais podemos destacar 

as manifestações relacionadas ao quadro político nacional, às lutas sindicais, às ocupações de espaços públicos 

de lazer etc.     
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O perspicaz esforço analítico realizado por Grandi (2015) abre francas possibilidades 

para pensarmos as ocupações urbanas resultantes do processo de territorialização do movimento 

Terra Livre em João Pessoa. Compreendê-las como territórios de luta significa que elas 

encerram não apenas a luta pela moradia (que vem a ser a bandeira principal), mas uma série 

de outras, a exemplo das “rotineiras” e daquelas às quais o movimento se associa.  

No dia em que a PMJP realizou a cerimônia de entrega das unidades habitacionais 

destinadas aos militantes da Ocupação Tijolinho Vermelho, uma moradora expôs uma série de 

argumentos que sintetizam esses múltiplos significados da categoria luta nas práticas espaciais 

cotidianas desses sujeitos. Ao ser estimulada pela pergunta “foi muita luta para chegar até aqui, 

não foi?”, ela nos respondeu: 

 

Foi luta demais. Tudo na nossa vida é luta. Tem uns que nasce com tudo nas 

mãos, né? Pra esses é mais fácil. Mas na vida dos pobre tudo é luta. Eu tiro 

por mim. Eu entrei no Tijolinho depois de ficar na casa de um e de outro da 

família, arrumando todo tipo de problema. Não tinha emprego certo, como 

ainda hoje não tenho. Minha menina adoeceu e eu não tinha nem o dinheiro 

pra comprar remédio. Lá dentro, era lixo, goteira, sujeira, mofo, barulho de 

som. Só sabe mesmo quem passa. E ainda tem um monte de coisa que você 

tinha que ver e ficar calada. Você sabe do que eu estou falando, né? 

[presumimos que se tratava dos problemas relativos ao tráfico de drogas]. 

Então você acorda pra lutar e luta pra dormir. Além disso tudo, você ainda 

tem que ir pra cima da prefeitura, né? Pra conseguir esses apartamento aqui 

quantos protestos a gente não fez? Quantas vez vieram cortar a luz da gente? 

Então você também tá na luta porque ninguém dá nada de graça nesse mundo 

(Moradora Tijolinho Vermelho 11. Conversa informal realizada em 

21/12/2016).    

        

Na mesma ocasião, a fala de um morador é ainda mais reveladora da relevância espacial 

da ocupação para os resultados da luta. 

 

[...] Olha, e vou te dizer mais: sabe por que nós conseguimos essas casa? 

Porque a gente tava aqui no Centro. Se a gente tivesse intucado num mato 

desse aí qualquer, eles nem dava bola. Tem duas coisa que eu acho importante 

nessa luta grande que a gente teve aqui no Tijolinho: uma é que a gente fez 

barulho, a gente encheu os cara. A segunda coisa eu acho que foi isso de a 

gente ter sido corajoso de vir aqui pro Centro. Olha mesmo onde a gente tá 

[...] Câmara, negócio do governo [Palácio do Governo e Assembleia 

Legislativa], Justiça. Era muita desmoralização pra eles (Morador da 

Ocupação Tijolinho Vermelho 12. Conversa informal realizada em 

21/12/2016).      

 

As falas transcritas acima revelam o modo como os múltiplos sentidos da “luta” 

aparecem imbricados nas falas dos sujeitos. Na primeira das transcrições, enquanto “acorda pra 
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lutar” e “luta para dormir” são representações discursivas que atinam para as “lutas rotineiras” 

(que podem, por seu turno, abarcar os mais diversos aspectos cotidianos, desde a “goteira” e o 

“mofo”, passando pela situação de “não ter emprego”, até chegar em problemas de foro íntimo 

que não transcrevemos), “pra conseguir esses apartamento” e “ir pra cima da prefeitura” através 

dos inúmeros “protestos” são expressões relacionadas à luta pela moradia, cuja conotação 

política é resultado direto da influência do TL na experiência dessas pessoas dentro da 

Ocupação Tijolinho Vermelho. A segunda transcrição, de sua parte, põe em evidência o 

significado estratégico da ocupação, o que, mais uma vez, revela o caráter de trunfo do território 

para os movimentos sociais de luta pela moradia. Afinal, “se a gente tivesse intucado num mato 

desse aí qualquer” e não tivesse “sido corajoso de vir aqui pro Centro”, o atendimento às 

reivindicações do movimento seria ainda mais demorado e/ou incerto. 

Portanto, as ocupações aqui estudadas são entendidas como territórios de luta, de 

múltiplas lutas que se articulam em um movimento dialético de influências recíprocas. São 

territórios que permitem ao hiperprecariado a experimentação política, a busca pela “mudança 

de posição social” (PORTO-GONÇALVES, 2003, p. 267). Se o objetivo é a mudança, por 

mínima que seja, na sua posição social, no contexto de ocupações que integram o universo de 

ações políticas emancipatórias, o ato de ocupar pode ser encarado com um ato de dimensões 

múltiplas: é pedagógico, é resistente, é insurgente. É pedagógico porque contém diversas lições 

políticas e, com isso, forma; é resistente porque sobrevive aos desafios cotidianos do r-existir148 

em meio a toda a sorte de heteronomias; É insurgente porque desafia, transgride e afronta. É 

prática espacial insurgente porque é densamente impregnada de espacialidade. 

 Para arrematar esta parte e, ao mesmo tempo, anunciar as discussões que faremos no 

quarto e último capítulo desta tese, é importante dizer que: considerar as ocupações do TL em 

João Pessoa como territórios de luta animados por aspirações (e inspirações) emancipatórias 

não implica na negação ou obscurecimento das inúmeras contradições que se fundem no 

movimento (a expressão ‘movimento’ aqui foi empregada no sentido de deslocamento, 

movimentação para a mudança de posição social, processo.). Como bem observaram Barthol 

(2015), Ramos (2012), Ikuta (2008), Almeida (2011), Moreira (2011) e Rodrigues (2013) em 

seus estudos sobre movimentos sociais urbanos, os territórios por eles construídos encerram as 

                                                           
148 Essa grafia foi inspirada nas reflexões de Porto-Gonçalves (2006, p. 165) que, ao refletir sobre as racionalidades 

derivadas dos processos de resistência dos subalternos, afirmou que “[...] dizer colonialidade é dizer, também, 

que há outras matrizes de racionalidade subalternizadas resistindo, r-existindo, desde de que a dominação 

colonial se estabeleceu e que, hoje, vêm ganhando visibilidade. Aqui, mais do que resistência, que significa 

reagir a uma ação anterior e, assim, sempre uma ação reflexa, temos r-existência, é dizer, uma forma de existir, 

uma determinada matriz de racionalidade que age nas circunstâncias, inclusive reage, a partir de um topoi, enfim, 

de um lugar próprio, tanto geográfico como epistêmico. Na verdade, age entre duas lógicas”. (Grifos nossos). 
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mais variadas contradições e estão em permanente disputa, sejam elas mais relacionadas ao 

intraterritorial, sejam elas derivadas das pressões externas.  

Desse modo, uma investigação que objetive desvelar o fazer-político-territorial desses 

sujeitos subalternizados deve, em nosso entendimento, dispensar especial atenção a esse caráter 

contraditório da luta social. Pois, quando um movimento social se territorializa, não são apenas 

as lógicas emancipatórias, as utopias e a superação da alienação pela experiência da luta política 

que têm lugar nesses espaços territorializados, como se a base social que lhe constitui pudesse, 

em um passe de mágica, libertar-se das heteronomias resultantes do processo sócio-histórico e 

de suas significações imaginárias. Essas aspirações radicais são cotidianamente confrontadas, 

desafiadas, obstaculizadas e, em muitos casos, até mesmo impedidas de se realizarem pela 

tensão que se funda no movimento dialético entre o instituído e o instituinte. E é precisamente 

isso que as impulsiona.      

Nesse sentido, ampliando o rol de significados que advêm dos processos concretos de 

luta, é preciso reconhecer que eles se desenrolam de forma multiescalar. Quando falamos de 

ocupações como territórios de luta, estamos nos referindo tanto àquelas lutas que se travam 

com, apesar, e, sobretudo, contra os “de fora” (Estado, agentes privados etc.); como àquelas 

que são travadas com, apesar, e, em certas circunstâncias, contra os “de dentro” (como o tráfico 

de drogas). É precisamente sobre esse (re)fluir contraditório dos processos de luta que nos 

debruçaremos no próximo capítulo.            
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CAPÍTULO 4 – A NATUREZA CONTRADITÓRIA DA TERRITORIALIZAÇÃO DA 

LUTA POR MORADIA EM JOÃO PESSOA-PB 

  

Ante ao desafio de compreender as nuances do processo de territorialização da luta por 

moradia na cidade de João Pessoa-PB, colocando em perspectiva as suas contradições, fomos 

percebendo, ao longo da pesquisa, que seria crucial atentar para o cotidiano dos territórios de 

luta, como forma de desvendar a intimidade do fazer-político do hiperprecariado.   

Essa convicção surgiu de duas constatações. A primeira derivou de nossas experiências 

junto aos sujeitos pesquisados e da observação dos inúmeros obstáculos diários que tornam as 

atividades políticas do movimento, por mais triviais que possam parecer, processos de grande 

complexidade. A segunda surgiu da extensa revisão bibliográfica que fizemos sobre o tema dos 

movimentos sociais e merece, por isso, uma exposição um pouco mais detalhada neste 

momento. 

Ribeiro (1991), Souza (2008c; 2009b) e Ikuta (2008), dentre outros autores, 

demonstraram preocupação em relação ao desentusiasmo acadêmico pelo tema dos 

movimentos sociais, notadamente os urbanos. Esta última autora, nas conclusões de sua tese de 

doutorado, ao lamentar o desinteresse149 dos geógrafos e demais pesquisadores das chamadas 

ciências humanas sobre o tema dos movimentos sociais, apontou como motivadores de tal 

realidade a ideia generalizada, concebida ante ao refluxo dos chamados “novos movimentos 

sociais” na virada do século XX para o XXI, de que essas ações populares organizadas estariam 

“fadadas ao fracasso: seja pela crença num determinismo histórico, que os aparta de um 

protagonismo significativo [...] seja pela crença de que “não há alternativa” ao iníquo 

desenvolvimento espaço-temporal do capitalismo” (IKUTA, 2008, p. 297).  

Os três autores citados não apenas concordam com relação às causas do problema 

levantado, mas também convergem para uma conclusão que foi parte das inspirações que 

motivaram a feitura desta tese: ora, se os movimentos sociais, de algum modo, adentraram em 

um período crítico -  no qual a cooptação, a fragmentação, o refluxo, o clientelismo, a 

apropriação partidária e a reiteração de lógicas heterônomas são algumas marcas 

lamentavelmente presentes em suas trajetórias recentes –, é justamente este o momento de 

aprofundarmos as análises e nos debruçarmos ainda mais sobre a tarefa de contribuir com a 

superação desses desafios. 

                                                           
149 Souza (2009b) aponta, além das decepções políticas, uma certa “volubilidade” acadêmica nas ciências humanas, 

muito sujeitas aos “modismos”, como outro fator responsável pelo desinteresse acadêmico dos pesquisadores 

brasileiros sobre o tema.  
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Como aduziu Souza (2009b), o desafio de (re)pensar teórica e politicamente os 

movimentos sociais urbanos em meio ao seu quadro crítico parece ter sensibilizado alguns 

pesquisadores de diferentes áreas que, ainda de forma tímida se considerarmos as necessidades 

prementes, têm dedicado esforços no sentido de compreendê-los. 

Tendo como recorte temporal trabalhos acadêmicos produzidos entre 2000 e 2016, 

pesquisamos publicações diversas (teses, dissertações, artigos etc.) e vinculadas a várias áreas 

das ciências sociais que parecem indicar essa “nova onda de interesse pelo tema” dos ativismos 

e movimentos sociais urbanos (SOUZA, 2009b). Vejamos alguns dos principais exemplos: 

• na Antropologia, temos estudos como os de Andrade (2010), sobre a atuação do 

Movimento Urbano dos Sem-Teto (MUST) em São José dos Campos-SP; Aquino (2008), que 

pesquisou o Movimento de Sem-Teto do Centro (MSTC) na cidade de São Paulo e; Freire 

(2011), cujos estudos se concentraram sobre ocupações urbanas instaladas na zona portuária do 

Rio de Janeiro-RJ sob a bandeira da Frente de Luta Por Moradia (FLP); 

• da Sociologia advêm pesquisas como as de Miagusko (2008) e Goulart (2011), sobre 

o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) na cidade de São Paulo; Rodrigues (2002), 

de sua parte, estudou a atuação do MTST em Recife-PE; Neuhold (2009) enveredou 

especificamente pelos movimentos que pressionam por políticas públicas habitacionais no 

Centro de São Paulo, com destaque para o Movimento dos Sem-Teto do Centro (MSTC) e o 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto da Região Central (MTSTRC); a atuação do MSTC 

em São Paulo também é objeto de análise no trabalho de Verri (2008); ainda sobre o Centro de 

São Paulo, destacamos o trabalho de Bloch (2007), que estudou o Movimento de Moradia do 

Centro (MMC);  

• nos programas de pós-graduação em Planejamento Urbano (Universidade Federal 

Fluminense - UFF) e no de Políticas Públicas e Formação Humana (Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro – UERJ), tivemos, respectivamente, os trabalhos de Lima (2004), acerca das 

lutas encampadas pelo MTST de São Paulo e; Oliveira (2009), sobre a luta por moradia em 

ocupações urbanas da área central do Rio de Janeiro-RJ; ainda na área de Planejamento Urbano, 

temos o estudo de Barboza (2012), que se debruçou sobre a luta pela regularização fundiária do 

Pantanal, uma ocupação situada na Zona Leste de São Paulo, na qual atuaram o Movimento 

pela Urbanização e Legalização do Pantanal (MULP) e o Terra Livre (TL); 

• na História, temos o interessantíssimo trabalho de Penna (2010), cuja análise 

repousou sobre as práticas políticas dos movimentos de inspiração libertária entre os anos de 

1985 e 2009 no Rio de Janeiro;  
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• na Geografia, os esforços para a compreensão dos movimentos sociais na 

contemporaneidade, sobretudo no que tange à dimensão espacial de suas ações, têm gerado 

profundas investigações. Com foco nas ocupações de sem-teto situadas no Centro do Rio de 

Janeiro, destacamos as pesquisas de Souza e Teixeira (2009), Ramos (2012), Almeida (2011), 

Moreira (2011) e Grandi (2010; 2015); Bartholl (2015) também analisou movimentos sociais 

urbanos cariocas, porém, seu foco foram aqueles que atuam em favelas; a realidade dos 

movimentos de luta pela moradia de São Paulo foi pesquisada, entre outros, por Ikuta (2008), 

que centrou suas análises sobre o MTST, MMC e MSTC; sobre a luta no Centro de Porto 

Alegre-RS, destacamos o trabalho de Buonfiglio (2007); Oliveira Filho (2014) estudou a luta 

por moradia na cidade do Crato-CE; Silva (2012) e Santos150 (2013), detiveram-se, 

respectivamente, no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e no MTST na 

cidade de Recife; no que tange aos movimentos sociais urbanos da cidade de João Pessoa, 

merece destaque o trabalho de Souza Júnior (2008), além de, permita-se a deselegância da 

autorreferência, este que ora apresentamos. 

 

Todos os trabalhos citados acima, além de algumas obras mais antigas como as de Sader 

(1988), Rodrigues (1988), Doimo (1995) e Souza (1988), foram, de algum modo, responsáveis 

pela inflexão que estamos propondo para o presente capítulo e que julgamos imprescindível na 

atual conjuntura brasileira: compreender os movimentos sociais e suas práticas espaciais em 

suas contradições mais íntimas, objetivando contribuir no sentido de elucidar suas 

potencialidades e limites. 

Essa revisão bibliográfica nos permitiu algumas constatações quanto ao tratamento 

analítico de três aspectos inerentes aos movimentos sociais urbanos que julgamos muito 

relevantes para os intentos desta parte de nossa pesquisa (além, obviamente, da questão da 

espacialidade): a relação liderança/base; o exame das contradições existentes nos movimentos 

e; a centralidade do cotidiano enquanto recorte analítico. 

Nos enfoques da relação liderança/base são perceptíveis alguns deslocamentos 

analíticos que merecem nossa atenção. Em vários trabalhos, o foco central das análises é o 

movimento enquanto organização (programa político, estrutura organizativa, hierarquia, 

funcionamento etc.), isto é, o movimento explicando as ações políticas de sua base. Essa forma 

de ler as lutas sociais é frequente naqueles trabalhos que buscam compreensões mais 

                                                           
150 Nesse caso, embora o trabalho citado esteja vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, o autor é geógrafo de formação e utiliza categorias e conceitos 

geográficos como elementos fundantes de sua reflexão.  
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abrangentes, geralmente enfocando várias organizações e/ou abarcando um recorte espaço-

temporal amplo. As ocupações de imóveis urbanos e demais formas de expressão concreta da 

luta são lidas como fatos processuais por meio dos quais uma determinada organização escreve 

sua história e se inscreve no espaço. Nesses estudos151, é claramente perceptível a opção 

metodológica de se eleger interlocutores principais, invariavelmente coordenadores e/ou outras 

lideranças, cujos depoimentos são utilizados como referência para se compreender as formas 

de organização interna, táticas de luta, programa político etc. A base é enfocada (quando é) ou 

para auxiliar na reconstituição dos processos inerentes ao movimento ou como elemento de 

contraste entre discurso e prática. Privilegiam-se, enquanto foco de análise, os embates contra 

o Estado e os agentes privados. O principal problema desse tipo de abordagem é perder de vista 

a complexidade e a sinuosidade dos processos políticos protagonizados pelas classes populares, 

assumindo-se o discurso exegético da organização como prática real de sua base.      

De outro modo, há um conjunto de trabalhos que buscam explicar o movimento a partir 

de sua base. Nesses casos, a ocupação, seja ela em terreno ou edificação, é elemento central 

para o desvelamento do fazer-político do movimento estudado, uma vez que, além de ser 

encarada como expressão concreta da práxis, é tida como ponto de partida para compreender o 

movimento, motivo pelo qual muitos pesquisadores elegem as experiências nelas vivenciadas 

como fundamento da análise. O papel de coordenadores e lideranças enquanto agentes de 

interlocução ainda é relevante, mas há especial atenção dispensada aos “moradores comuns”, 

isto é, àqueles militantes que não ocupam posições de maior destaque na estrutura organizativa 

do movimento152. 

Quanto ao exame das contradições que envolvem os movimentos sociais, identificamos 

duas tendências analíticas para abordá-las. Existem aqueles trabalhos nos quais a contradição 

aparece no sentido estrutural, como elemento fundante dos movimentos sociais, ou seja, as 

assimetrias do modelo societário vigente produzem as contestações sociais e as impulsionam. 

Nessas pesquisas153, colocam-se em perspectiva apenas os elementos contra-hegemônicos 

presentes no movimento estudado e seus projetos políticos são vistos exclusivamente sob o 

prisma da resposta contestatória do modelo de sociedade e de cidade vigente. Há outra 

                                                           
151 Os estudos de Miagusko (2008), Verri (2008) e Lima (2004) são alguns exemplos. 
152 Tendências muito perceptíveis nos trabalhos de Ramos (2012), Almeida (2011) e Moreira (2011). Nos trabalhos 

desses três autores, é muito claro que o ponto de partida para explicar as práticas do movimento sem-teto na zona 

portuária do Rio de Janeiro é o cotidiano das ocupações por eles estudadas. O papel das organizações de 

movimentos sociais envolvidas nos processos de apropriação dos imóveis e estruturação das relações políticas 

internas às ocupações é lido a partir destas e não o contrário. Isso é ainda mais notório nos casos em que as 

ocupações são pertencentes à “variante por coletivo”.    
153 Os trabalhos de Neuhold (2009) e Rodrigues (2002) são exemplos.   
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tendência154, contudo, que parte das contradições mais gerais inscritas na ordem do capital e 

compreendem-nas não apenas como responsáveis pela gênese dos movimentos e de seus 

projetos políticos, mas também como indutoras de suas contradições internas. 

Por fim, quanto à centralidade do cotidiano nas pesquisas sobre movimentos sociais, 

detectamos quatro contextos analíticos.  

Há um primeiro grupo155 de trabalhos que, preocupados com uma análise mais geral dos 

processos de luta popular organizada, dispensam ou secundarizam a análise do cotidiano como 

elemento para compreender o fazer-político dos movimentos.  

Em um segundo grupo156 de pesquisas, o cotidiano aparece enviesado por uma lógica 

funcional, quer dizer, buscam-se, no dia a dia dos territórios de luta, as rotinas que compõem o 

funcionamento dos movimentos sem que se faça, todavia, o exercício analítico inverso, isto é, 

buscar compreender como as especificidades de uma determinada base social redirecionam e 

reconstroem os projetos políticos previamente concebidos pela organização em seu processo 

histórico de formação, como se o seu conteúdo programático fosse assumido pela integralidade 

dos seus militantes.  

Um terceiro viés analítico157 é aquele que elege o cotidiano como elemento central para 

a compreensão da multidimensionalidade dos processos de luta popular. Nesses casos, a 

prospecção científica busca não apenas desvendar o funcionamento diário do movimento, mas 

apreender as nuances da construção de seu projeto político e dos condicionantes micro e nano 

escalares que se inscrevem nesse processo. Para além do estabelecimento de uma mera 

correlação entre o que é pregado e o que praticado efetivamente pelo movimento, colocam-se 

em perspectiva as nuances de um fazer político simbiótico, no qual são reveladas as 

intersubjetividades que atravessam as práticas sócio-espaciais dos movimentos.  

Um quarto viés158 de abordagem do cotidiano são os relatos etnográficos, geralmente 

vinculados aos trabalhos publicados pelos antropólogos. 

Baseados nessas constatações, estamos propondo para o presente capítulo um exame 

das contradições da luta social organizada que supere algumas das insuficiências que 

detectamos em outros trabalhos. Entendemos que isso é possível se nos esforçamos para 

                                                           
154 É o que podemos perceber no trabalho de Ikuta (2008). 
155 Oliveira (2005) e Goulart (2011) podem ser citados como integrantes dessa tendência.  
156 O cotidiano aparece como base para a compreensão do funcionamento dos movimentos sociais em Neuhold 

(2009), Santos (2012) e Bloch (2007).     
157 Grandi (2014), Almeida (2011) e Moreira (2011) são exemplos bastante instigantes.  
158 Andrade (2010), Aquino (2008) e Freire (2011) se inserem nesse viés. 
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compreender as formas de expressão cotidianas dessas contradições, uma vez que é na 

experiência diária que a luta dos movimentos sociais se materializa.   

Para tanto, dispensaremos especial atenção aos processos rotineiros, procurando pôr em 

relevo não apenas a lógica funcional do movimento, mas, sobretudo, os (des)caminhos de seu 

fazer-político, tomando como referência os processos que se desdobram nos espaços 

territorializados pelo TL em João Pessoa.  

Entendemos que as práticas de um movimento social são resultantes da simbiose entre 

os projetos políticos concebidos em seu processo histórico de construção e o modo como sua 

base, mediante contextos específicos, os põe em prática (ou não) - considerando, nesse 

processo, a relação tensa entre o que Ikuta (2008) chamou de práxis reiterativa e práxis criativa, 

isto é, entre o que há de instituído e o que há de instituinte nas ações dos movimentos sociais e, 

consequentemente, nas espacialidades por eles construídas.  

Bartholl (2015, p. 275-276), ao analisar a favela carioca como território de resistência, 

refletiu que: 

 

A resistência das classes populares é construída através de práticas que 

envolvem elementos de reação e criação em proporções que mudam de ação 

em ação e contexto em contexto, mas nunca são excludentes uns aos outros. 

A reação, importante lembrar disso, pode ser tanto de negação como de 

aceitação, num jogo de disputas entre poderes hegemônicos (buscando ditar 

como se devem fazer as coisas) e poderes alternativos, populares das classes 

periféricas (buscando fazer as coisas de um jeito próprio). Nisso, a resistência 

não é pura, territórios de resistência são atravessados por territorializações 

contraditórias que se constituem por uma diversidade de relações de 

dominação, exploração e opressão (sempre vinculadas às suas respectivas 

formas de resistências).  

[...] o território em sua complexidade tanto apresenta recursos para o resistir 

das classes periféricas, quanto serve para as classes dominantes conjugarem e 

subjugarem uma diversidade de formas de dominação.      

  

Acrescentando mais um elemento às reflexões de Bartholl (2015), faz-se mister 

mencionar que não apenas as “classes dominantes” conjugam formas de dominação dentro dos 

“territórios de resistência”, mas há também, tomando como referência nossas observações nas 

ocupações aqui estudadas, reiterações de lógicas assimétricas por parte do próprio 

hiperprecariado, a exemplo daquelas que se dão a partir do tráfico de drogas de varejo, da 

reprodução das opressões relativas ao gênero e à sexualidade etc. Nesse sentido, o território, 

conforme bem observou Bartholl (2015), encerra uma natureza contraditória: por um lado, 

emerge como meio/ferramenta de luta e, por outro, pode funcionar como meio/ferramenta de 

opressão. O movimento social de base popular se inscreve, portanto, no centro dessas tensões. 
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Desse modo, do ponto de vista metodológico, este momento de nosso estudo implica a 

construção de um olhar que se descola das escalas mais abrangentes – a partir das quais 

analisamos desde o processo de reestruturação produtiva até a historicidade das lutas sociais 

urbanas em João Pessoa-PB – para a micro e nano escalas – com as quais é possível penetrarmos 

no cotidiano dos sujeitos pesquisados -  fato que nos permite ver as coisas por dentro. 

Se tal empresa for realizada com algum sucesso, talvez consigamos ajudar na construção 

de respostas para a pergunta feita por Raul Zibechi (2011) que, refletindo sobre os 

contrapoderes resultantes das práticas de resistência protagonizadas pelas camadas subalternas 

da população latino-americana, lançou a seguinte questão: pueden los marginados ser sujetos? 

E nós acrescentaríamos outra: como? 

 

4.1 O MOVIMENTO DO COTIDIANO E O COTIDIANO DO MOVIMENTO: por 

dentro da luta 

   

Depois de transitarmos pelo descortinamento do processo de reestruturação produtiva, 

de analisarmos o devir da luta por moradia em João Pessoa, de apresentarmos e 

contextualizarmos os sujeitos pesquisados e os seus territórios, é chegada a hora de pôr sob 

escrutínio a dimensão na qual tudo isso se encontra (e na qual tudo isso existe efetivamente): o 

cotidiano; isto é, “a maneira como é produzida a existência social dos seres humanos” 

(LEFEBVRE, 1991b, p. 30). 

Presente nas pesquisas geográficas159 e das chamadas ciências humanas, o cotidiano, 

enquanto recorte analítico, tem despertado crescente interesse dos pesquisadores160 com foco 

nos movimentos sociais urbanos. Nesse sentido, têm merecido especial atenção as “[...] 

questões mais rotineiras que compõem os acontecimentos diários da vida e os significados que 

as pessoas vão construindo, nos seus hábitos, nos rituais em que celebram no recinto doméstico 

ou na sala de aula” (CHIZZOTTI, 1992, p. 87-88).  

Lefebvre (1991b, p. 27), na busca por revelar o conteúdo do cotidiano, diz, entre outras 

coisas, que se trata do locus no qual os indivíduos “ganham ou deixam de ganhar a vida, num 

                                                           
159 A pesquisa de Arlete Moisés Rodrigues (1988) contém um dos primeiros esforços dentro da Geografia brasileira 

no sentido de estudar movimentos sociais urbanos com ênfase nos processos cotidianos que se desdobram nos 

espaços por eles territorializados. O quarto e último capítulo de sua tese de doutorado é dedicado ao “cotidiano 

dos processos de apropriação de terras”, sendo que a pesquisadora interagiu com os sujeitos integrantes do 

Movimento de Terra e Moradia da cidade de Osasco-SP.  
160 Para ficar apenas em exemplos recentes, consultar Freire (2011), Aquino (2008), Andrade (2010), Almeida 

(2011), Grandi (2010; 2014), Moreira (2011), entre outros. 
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duplo sentido: não sobreviver ou sobreviver, apenas sobreviver ou viver plenamente. É no 

cotidiano que se tem prazer ou se sofre. Aqui e agora” (LEFEBVRE, 1991b, p.27) 

Mesquita (1995), ao investigar as acepções mais frequentes do termo em dicionários de 

língua portuguesa e francesa, identificou a recorrência de, pelo menos, três conotações 

atribuíveis ao vocábulo “cotidiano”. Em primeiro lugar, a expressão aparece como hábito, 

aquilo que se repete como ato, tarefa ou exercício e que remete à ideia de duração. Outra 

conotação identificada pela autora é aquela que, ao compreender o cotidiano como reiteração 

habitual, considera que nele não há lugar para o desejo, o sonho, a aspiração. Há, portanto, uma 

visão negativa e uma sugestão implícita da necessidade de escape do cotidiano como forma de 

libertação. Existem ainda aqueles contextos nos quais a expressão aparece relacionada ao banal, 

ao monótono, isto é, àquilo que se vê e se faz todos os dias. Para a autora, essas acepções 

demonstram que “nele [no cotidiano] não há grandes feitos heroicos ou dignos de nota; não há 

o fato excepcional, que faz notícia, que alimenta conversas, que nutre a sociabilidade no 

território; há apenas o trivial a nutri-la” (MESQUITA, 1995, p. 14).   

Não satisfeita com essas acepções, Mesquita (1995) empreendeu esforços no sentido de 

refletir sobre a potência do cotidiano enquanto indutor do novo, da recriação, da obra, sem, 

entretanto, incorrer no extremo oposto, isto é, superestimar ou fetichizar as práticas cotidianas 

em seu potencial transformador. Reflexão semelhante tentaremos expor nos próximos 

parágrafos.  

Ao nos debruçarmos sobre os escritos de alguns dos principais teóricos que trataram do 

cotidiano (HELLER, 1982; LEFEBVRE, 1991b; DE CERTEAU, 1996; MARTINS 2015; entre 

outros), percebemos que há uma questão recorrente a partir da qual são construídas reflexões 

diversas: afinal, o cotidiano é a reiteração do já dado ou a possibilidade do novo? 

O cotidiano, para Lefebvre (1991b, p. 42-43), é fundamentalmente um produto das 

contradições inscritas no âmbito da reprodução social que se desdobra sob os ditames do capital. 

Portanto, o sociólogo francês empreende esforços no sentido de compreender as relações entre 

a modernidade e o cotidiano.   

O autor dispensou especial atenção aos processos inerentes à “sociedade burocrática do 

consumo dirigido”, pondo em análise a sua cotidianidade enquanto manifestação da dominação 

por meio de uma série de automatismos que paralisam ou inibem a capacidade criativa do 

homem. Como produto da modernidade e elemento constitutivo da “sociedade burocrática do 

consumo dirigido”, o cotidiano passa a ser, em certa medida, um trufo a serviço da racionalidade 

burguesa. Isso se materializa, segundo Lefebvre (1991b), nas formas sofisticadas por meio das 

quais as classes dominantes exercem o controle dos usos e do consumo do tempo (“tempo 
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obrigatório”, “tempo livre” e “tempo imposto”). O cotidiano, visto por esse prisma, é fruto da 

realidade impositiva do capital e, assim, secundariza-se sua dimensão criativa. 

 

Em sua trivialidade, o cotidiano se compõe de repetições: gestos no trabalho 

e fora do trabalho, movimentos mecânicos (das mãos e do corpo, assim como 

de peças e de dispositivos, rotação, vaivéns), horas, dias, semanas, meses, 

anos; repetições lineares e repetições cíclicas, tempo da natureza e tempo da 

racionalidade etc. O estudo da atividade criadora (da produção no sentido mais 

amplo) conduz à análise da re-produção, isto é, das condições em que as 

atividades produtoras de objetos ou de obras se re-produzem elas mesmas, re-

começam, re-tomam seus elos constitutivos ou, ao contrário, se transformam 

por modificações graduais ou por saltos (LEFEBVRE, 1991b, p. 24). 

 

Para o mesmo autor, entretanto, o vivido, enquanto unidade contraditória, se funda na 

dialética entre o “grande” e o “miserável”, entre a criatividade e a reiteração. Por um lado, o 

cotidiano consiste em “trabalhos enfadonhos [...] relações elementares com as coisas, com as 

necessidades e o dinheiro, assim como com os comerciantes e as mercadorias [...] O repetitivo. 

A sobrevivência da penúria e o prolongamento da escassez”. Por outro lado, há uma dimensão 

criadora que se inscreve nessa aparente banalidade, fato que permite “fazer da vida cotidiana 

uma obra, para os indivíduos, os grupos, as classes” (LEFEBVRE, 1991, p. 42/43). 

Martins (2015, p. 90), ao analisar a concepção lefebvreana de cotidiano, observou que: 

 

Em Lefebvre há dois momentos distintos para demarcar o cotidiano. De um 

lado, o cotidiano como contraponto da festa, esta como momento do tempo 

cósmico do processo social. De outro lado, o cotidiano como tempo linear, 

privado do ritmo natural e cósmico; o tempo (e as relações sociais) reduzido 

à sua linearidade quantitativa, capturado pela lógica da acumulação e da 

mensuração – o tempo determinado pela mediação do valor de troca das 

mercadorias e do trabalho mercantilizado. O tempo quantitativo da troca, da 

acumulação e do consumo, em conflito com o tempo qualitativo do uso. O 

tempo do homem subjugado pela coisa, tempo em conflito com o tempo do 

homem que subjuga a coisa.             

 

Na ótica de Lefebvre (1991b), portanto, o cotidiano é apropriado pelas lógicas da 

reprodução do capital, fato que produz um “viver sem estilo”, gestando-se, desse modo, a 

cotidianidade, isto é, um “tempo do homem sem qualidade, mergulhado numa historicidade 

nova, tempo do homem desencontrado consigo mesmo, que se torna produto do seu produto, 

transfigurado de sujeito em objeto” (MARTINS, 2015, p. 90).  

Por outro lado, conforme salienta o próprio Martins (2015, p. 57), “não há reprodução 

de relações sociais sem uma certa produção de relações – não há repetição do velho sem uma 

certa criação do novo, mas não há produto sem obra, não há vida sem história. Esses momentos 
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são momentos de anúncio do homem como criador e criatura de si mesmo”. Percebe-se que o 

autor citado compreende o cotidiano a partir da tensão dialética entre a reiteração do “velho” e 

a possibilidade do “novo”. 

Heller (1982) também colocou o cotidiano como elemento central de suas construções 

analíticas. Na busca por valorizar a dimensão subjetiva do sujeito dentro da tradição do 

materialismo histórico, a autora voltou suas atenções para o desvelamento da “vida cotidiana”, 

assim definida pela mesma:  “a vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem 

nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico” (1970, 

p. 17).   

Embora a autora busque recolocar a vida cotidiana enquanto objeto de reflexão 

filosófica e de possibilidade prático-política, em determinados momentos de sua obra, ela 

parece se resignar quanto às possibilidades criativas residentes no cotidiano, a exemplo do 

momento em que afirma “[...] nenhum homem é capaz de atuar de tal modo [...] a fim de que 

seja capaz de decidir elevando-se acima da cotidianidade” (HELLER, 1970, p. 24).  

O ponto de confluência entre os pensamentos de Heller (1970; 1982) e Lefebvre (1991b) 

é o fato de que, para ambos, a dimensão criadora capaz de permitir a elevação dos indivíduos 

acima da cotidianidade, do ordinário, apenas poderá emergir em um contexto de libertação da 

alienação que culminaria, necessariamente, com a superação da ordem estabelecida pelo capital. 

Lefebvre e Heller, na busca pela recolocação do cotidiano enquanto objeto de reflexão 

filosófica e sistematização teórica, elevaram-no à condição de ponto de partida para análises 

comprometidas com as possibilidades de transformação social.   

Além disso, é possível depreender, a partir das reflexões dos autores supracitados, que 

o cotidiano é, em última análise, a contradição experienciada, ou seja, o viver funda-se na 

natureza contraditória que reveste a (re)produção das relações sociais. Nessa ótica, o reiterativo 

e o criativo são, ao menos potencialmente, necessariamente coexistentes. Martins (2015, p. 91), 

ainda que empregue a expressão ‘imaginário’ de modo relativamente impreciso para alguém 

afeito às obras de Castoriadis, resume bem essa contradição na passagem transcrita a seguir: 

 

Na cotidianidade, e não na vida cotidiana, há um alargamento do imaginário 

em detrimento da imaginação. A vida se torna um modo de vida marcado por 

uma sociabilidade teatral, pela representação (por fazer presente o ausente), 

pela fabulação. Mas, se o imaginário submetido e manipulado pelas instâncias 

de poder se alagar em relação à imaginação, criadora e revolucionária, esta 

não desaparece. Sobrevive em tensão, como contradição do viver expressa no 

imediato, e portanto, na própria vida cotidiana.  
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Embora as reflexões desses pensadores sejam de extrema relevância para se 

compreender os processos de dominação que capturam161 o cotidiano e o submetem, falta-lhes 

maior atenção justamente sobre o que as práticas cotidianas contêm de criativo. Os autores 

citados até reconhecem o potencial abstrato existente na dimensão cotidiana da sociedade, mas 

falta-lhes apontar os pontos de tangência entre esse potencial abstrato e a sua efetivação real-

concreta. 

Desde nossa ótica, Certeau (1996; 2014) forneceu uma das mais fecundas contribuições 

no sentido da elucidação das possibilidades transformadoras existentes nas práticas cotidianas. 

Em primeiro lugar, porque esse autor manifesta uma forte convicção ético-política – amparada 

em uma sensibilidade estética peculiar – quanto às possibilidades libertadoras das práticas 

cotidianas inscritas nos processos de microrresistência. Em segundo lugar, porque o autor não 

abandona o rigor teórico e conceitual para tratar do “homem ordinário” e do potencial 

revolucionário existente nas “artes do fazer” cotidianas (DURAN, 2007). O historiador francês 

assim definiu o cotidiano: 

 

O cotidiano é aquilo que nos é dado a cada dia (ou que nos cabe em partilha), 

nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. 

Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, 

a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição com esta fadiga, 

com esse desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do 

interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, às 

vezes velada [...] É um mundo que amamos profundamente, memória olfativa, 

memória dos lugares da infância, memórias do corpo, dos gestos da infância, 

dos prazeres (DE CERTEAU et al., 2014, p. 31). 

 

De Certeau (1996; 2014) prospectou diversas “maneiras de fazer”162 dos “homens 

ordinários” frente ao universo construído pelas indústrias de consumo cultural e tecnológico 

francesas. Nesse sentido, o autor empreendeu esforços para desvelar as “táticas” por meio das 

quais os indivíduos, em suas inúmeras práticas cotidianas, exprimem sua criatividade, de forma 

astuta e engenhosa, para imprimir marcas particulares ao que lhes é imposto. Sendo assim, “[...] 

essas ‘maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do 

espaço organizado pelas técnicas da produção sóciocultural” (DE CERTEAU, 1996, p. 41).  

                                                           
161 Lefebvre (1991, p. 44) chega a dizer que a revolução “não se define, pois, unicamente no plano econômico, 

político ou ideológico, porém mais concretamente pela eliminação do cotidiano” (Grifos nossos). 
162 Não podemos perder de vista que essas ‘maneiras de fazer’ foram pensadas a partir das práticas de consumo de 

determinados setores da sociedade francesa nos anos 1970, ou seja, trata-se de um contexto espaço-temporal 

substancialmente diferente daquele que está sob análise neste trabalho. Isso não compromete, desde que nos 

mantenhamos atentos às especificidades da realidade que prospectamos, a validade de se pensar “as maneiras de 

fazer” do hiperprecariado como práticas sociais inscritas na tentativa de escapar da submissão imposta pelo status 

quo.     
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Para De Certeau (1996, 2014), o homem cotidiano possui uma extrema capacidade 

inventiva. Desse modo, ainda que o “homem ordinário” esteja imerso na racionalidade da 

sociedade do capital, vivendo e consumindo seus produtos, a reprodução da vida cotidiana não 

segue um modelo homogêneo. Ele observa que a racionalidade técnica do capital estrutura 

lugares e papéis sociais a serem desempenhados, além de produtos a serem consumidos pelos 

sujeitos, contudo, salienta que “o homem ordinário” (re)inventa o cotidiano por meio de seus 

inúmeros saberes-fazeres, transgredindo, muitas vezes tácita e silenciosamente, essa estrutura. 

Esse processo de tensionamento por meio do qual se dá “invenção do cotidiano” resulta das 

“táticas de resistência” que imprimem formas particulares de viver, atribuindo novos 

significados ao uso e consumo dos produtos sociais.  

Os conceitos de estratégia e tática são centrais na obra de Certeau (1996; 2014). 

Enquanto o primeiro diz respeito ao poder hegemônico e dominante, o segundo seria “a arte do 

fraco” (DE CERTEAU, 1996, p. 101). Para o autor: 

 

Muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras, preparar 

refeições etc.) são do tipo tática. E também, de modo mais geral, uma grande 

parte das “maneiras de fazer”: vitórias do mais “fraco” sobre o mais “forte” 

(os poderosos, a doença, a violência das coisas ou de uma ordem etc.), 

pequenos sucessos, artes de dar golpes, astúcias de “caçadores”, mobilidades 

da mão de obra, simulações polimorfas, achados que provocam euforia, tanto 

poéticos quanto bélicos (DE CERTEAU, 1996, p. 46).  

  

Ainda que se possa tecer críticas163 quanto ao fato de que, em determinados momentos, 

De Certeau (1996; 2014) superestime o significado contra-hegemônico de determinadas 

práticas cotidianas, há de se destacar a perspicácia do autor no que tange à compreensão do 

cotidiano enquanto movimento e à valorização das microresistências. Movimento este 

impulsionado pelas tensões entre o dado, o imposto, o habitual, a reiteração e; o resistente, o 

criativo, o novo, a transformação. 

A despeito das críticas pertinentes, o que não podemos deixar de reter na obra de Certeau 

(1996) é o tratamento teórico singular que o autor dispensou às formas sub-reptícias que assume 

essa criatividade dispersa dos sujeitos dominados, como tática para fazer frente às opressões 

que sobre eles incidem. É justamente isso que nos ajudará a compreender algumas práticas 

cotidianas dos moradores das Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova sob à 

luz da noção de microrresistência. Isso não empanará, assinalemos desde já, a análise das 

                                                           
163 Sobre algumas dessas críticas, consultar, entre outros, Medina (2007). 
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eventuais formas de dominação microescalares, justamente para não resvalarmos nos 

“exageros” existentes na obra do historiador francês.          

Para respondermos à questão sobre a natureza do cotidiano que fizemos no início deste 

subcapítulo, afirmamos que, se ele não pode ser encarado como reprodução automática e 

estanque do já dado, tampouco pode ser considerado o novo em realização necessária e 

permanente. Ele é, conforme delineamos mais acima, o movimento imediato dos sujeitos 

reproduzindo a vida, inscritos na e impulsionados pela tensão entre o instituído e o instituinte. 

Por isso, acreditamos que o cotidiano abriga as tensões entre o novo e a reiteração, não apenas 

no que tange ao plano material, mas também no que se refere ao plano imaginário.  

Aproximando a discussão exposta nos parágrafos precedentes do universo desta 

pesquisa, é importante mencionar que nossos esforços no sentido de compreender a luta pela 

moradia em João Pessoa por e a partir do cotidiano dos territórios construídos pelos movimentos 

sociais estão coadunados à ideia de que “é no quotidiano dos territórios dissidentes que se 

operam processos de socialização (uma nova paideia) em espaços públicos ou não, em meio a 

barricadas e enfrentamentos, festas, ocupações” (SOUZA, 2015, p. 212). Isso significa dizer 

que há: 

 

Uma crescente importância dos “pequenos espaços” (da escala dos bairros 

àquela das ocupações de sem-teto e outros “nanoterritórios”) como lugares de 

socialização e experimentação alternativas, no contexto de uma globalização 

econômica e de uma pasteurização cultural que, simultaneamente, reforçam a 

necessidade de novos enraizamentos afetivos, novos vínculos telúricos e 

novos sentimentos de lugar [...] e colaboram para aumentar a relevância de 

“barricadas” e “trincheiras” simbólicas e práticas em escala microlocal 

(SOUZA, 2015, p. 213).    

 

Além disso, asseveramos que é precisamente nesta dimensão que são explicitadas, de 

forma mais contundente, as nuances da experiência de luta do hiperprecariado, marcada por um 

movimento (no sentido filosófico e político do termo) cuja natureza contraditória se expressa 

também espacialmente nos territórios de luta. 

Antes de passarmos ao exame do cotidiano da luta por moradia nas Ocupações Tijolinho 

Vermelho, Capadócia e Terra Nova, faz-se mister pontuar que, em certa medida, nos 

distanciaremos, do ponto de vista metodológico, de determinados procedimentos comuns em 

estudos sobre os movimentos sociais e suas ocupações inscritos na perspectiva etnográfica, a 

exemplo daqueles empreendidos por Andrade (2010), Aquino (2008) e Freire (2011).   

Interessa-nos, com as reflexões que faremos, pôr sob análise as peculiaridades e 

contradições que revestem a luta política do hiperprecariado. Nesse sentido, é o seu fazer-
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político cotidiano e as espacialidades que dele resultam - bem como seus pontos de tensão e 

fissura - que buscamos compreender; a fim de nos somarmos àqueles que, a exemplo de Zibechi 

(2011), Ramos (2012) e Souza (2015), empreenderam esforços no sentido buscar respostas para 

a seguinte questão: o que podem os subalternos?             

 

4.2 TERRITORIALIDADE TENSA  

 

Haesbaert (2007) realizou uma profunda investigação teórica sobre os sentidos da 

expressão ‘territorialidade’. Constatou que esta foi concebida nas diversas ciências a partir de 

múltiplos enfoques: epistemológico, quando o termo é empregado para enunciar uma condição 

genérica de existência de um território e; ontológico, que pode assumir a conotação de controle 

físico, controle simbólico ou “espaço vivido”. Neste subcapítulo, o vocábulo ‘territorialidade’ 

remeterá ao vivido territorial, uma vez que desejamos descortinar as especificidades da 

experiência cotidiana nos territórios de luta.   

A hiperprecariedade e todos os condicionantes sócio-espaciais que dela derivam 

(péssimas condições de trabalho e moradia, saúde física e mental debilitadas, estigma, condição 

de ilegalidade, repressão policial etc.) produzem tensões que impactam significativamente no 

cotidiano das ocupações, influenciando nos processos organizativos e repercutindo sobre a 

unidade da luta que se trava contra os “de fora” em função de uma série de tensões que se 

colocam entre os “de dentro”.  

Na tentativa de compreender essas tensões, um dos primeiros elementos a serem 

analisados diz respeito às formas violentas de mediação das relações sociais que acompanham 

essas pessoas desde o princípio de suas vidas. Não são raros os depoimentos que versam sobre 

as mais diversas manifestações violentas, desde as vinculadas ao espaço doméstico164 até 

aquelas praticadas pelo aparelho policial. Desse modo, as trajetórias pessoais de grande parte 

dos militantes residentes nessas ocupações são marcadas pela sucessão de episódios de 

violência. Desde cedo, muitos deles assistiram a espancamentos, perderam parentes 

assassinados, testemunharam ou foram vítimas de agressões físicas e psicológicas.  

                                                           
164 A esse respeito, observemos o depoimento de uma jovem residente na Ocupação Capadócia: “Eu saí de casa 

porque não estava me batendo com meu pai não. Ele bebe o dia todo e quando chega em casa vem bater em 

quem tiver na frente dele. Eu, bem dizer, já nasci apanhando. Apanhava quase todo dia, por nada. Se eu ficasse 

em casa, das duas uma: ou ele me matava, ou eu matava ele. Ainda essa semana mesmo ele bateu na minha mãe, 

chega tirou sangue. Eu disse pra ele que se ele continuar a fazer isso vou mandar pro inferno, pode crer” 

(Moradora Capadócia 08. Conversa informal em 13/06/2015).   
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Diante de uma sociabilidade que se constrói nestes termos, os conflitos e divergências 

característicos de qualquer organização coletiva possuem pouquíssima margem para serem 

resolvidos por meio do diálogo, do debate franco. 

Ilustrativo desse quadro de tensões foi o que se sucedeu na Ocupação Capadócia, no 

mês de setembro de 2016. Em uma reunião de comissão, ao tratarmos dos itens da pauta que 

seria discutida na próxima assembleia geral, foi solicitada a inclusão do seguinte tema: a criação 

de cachorros dentro da ocupação e os riscos que esses animais podem representar para as 

crianças. Os argumentos que embasaram a relevância do tema foram apresentados por uma 

militante: 

 

Temos que ver essa questão dos cachorros. Porque tem uns cachorro brabo 

aqui dentro e as crianças quando vão brincar os cachorro estão mordendo, 

atacando as crianças. Na semana passada deu uma confusão grande aqui. Meu 

marido já tinha dito que se um cachorro desses atacasse nossos filhos ele 

matava. Pois não deu outra. Minha menina chegou em casa chorando, mordida 

do cachorro. Pois ele foi em casa, pegou um facão e cortou a cabeça do 

cachorro. Na mesma hora. É claro que o dono não gostou. Pra evitar mais 

confusão a gente tem que levar isso pra assembleia pra cada um cuidar de seus 

cachorro. Além disso, ninguém sabe se esses cachorro tem alguma doença, 

alguma coisa que pode prejudicar as crianças (Moradora Capadócia 09. Fala 

proferida em reunião realizada no dia 27/09/2016).      

  

A solução extrema encontrada para pôr fim ao risco oferecido por um dos cachorros 

existentes dentro da ocupação ilustra o nível de tensão que, de modo recorrente, marca a 

“resolução” de conflitos entre os vizinhos. 

Portanto, a tensão e os conflitos internos impactam, de modo significativo, o cotidiano 

desses territórios. As formas de expressão e manifestação dessas tensões variam de acordo com 

o contexto e as motivações das divergências. Os episódios mais marcantes e suas repercussões 

sobre a unidade política e organizativa da luta serão analisados nas próximas linhas. 

Uma causa recorrente de discórdia entre os indivíduos residentes nas ocupações é a 

condição de higiene. Em geral, as discussões opõem aqueles que se consideram “limpos” e 

aqueles, geralmente anônimos, que são considerados “sebosos”. 

A Ocupação Tijolinho Vermelho, em função do acúmulo de lixo resultante dos anos de 

abandono da edificação, demandou, sobretudo em seus momentos iniciais, esforços no sentido 

de limpeza do ambiente. Assim, a coordenação do TL sugeriu aos demais militantes a realização 

de “mutirões de limpeza”. Objetivava-se, com a atividade, não apenas a melhoria das condições 

higiênicas da ocupação, mas também o efeito pedagógico derivado do planejamento e execução 

coletivos de tal empresa. A Figura 61 contém o registro de um desses mutirões. 
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Nas assembleias e reuniões de comissão imediatamente seguintes aos mutirões, um dos 

pontos de pauta era a avaliação dos mesmos e a possibilidade de organização de novas 

atividades similares, como forma dar continuidade ao processo de melhoria das condições de 

higiene do prédio. Não eram raras, entretanto, falas como estas, proferidas em assembleias nas 

quais tratávamos dos efeitos dos mutirões: 

 

Olhe, eu sei que vocês tão fazendo isso pra melhorar a vida aqui dentro do 

prédio, mas não adianta não. Sabe por que não adianta? Porque aqui tem um 

monte de gente sebosa, que não liga pra limpeza. Aquele lado lá da garagem, 

que vocês fizeram a limpeza não tem nem um mês, já tá todo cheio de lixo de 

novo. E os próprios moradores de lá é que jogam lixo lá mesmo. Aí nós vamos 

ficar morrendo de trabalhar pra limpar a sujeira dos outros? Ninguém é besta 

não! (Moradora do Tijolinho Vermelho 01. Fala proferida em assembleia 

realizada em 28/07/2014). 

 

Adianta não! Adianta não! Olhe, o jeito que tem é ser cada um por si aqui 

dentro. Porque você faz uma coisa pra tentar melhorar a vida de todos e muitos 

desfaz aquilo que você faz. Eu moro aqui em cima, bem longe da garagem, 

mas veja que eu fui lá ajudar. Aí eu passei lá e como tava o lugar que a gente 

limpou? Pior do que tava antes de a gente limpar. Ninguém aqui é empregado 

de ninguém não (Moradora Tijolinho Vermelho 13. Fala proferida em reunião 

realizada no dia 04/08/2014).  

 

Figura 61 – Mutirão de limpeza na Ocupação Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 20/07/2014. 
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Ao longo dos anos, esses conflitos foram minando a capacidade de organização dos 

mutirões. O descontentamento e a decepção para com o acúmulo de resíduos nos mesmos 

lugares que foram alvos das atividades de limpeza provocaram dificuldades crescentes para que 

novos esforços fossem realizados. De acordo com os registros que fizemos, em 2014 foram 

realizados 8 mutirões de limpeza na Ocupação Tijolinho Vermelho. Em 2015, apenas 4. Em 

2016, nenhuma atividade dessa natureza foi realizada. 

Outro episódio que gerou inúmeros conflitos na supramencionada ocupação diz respeito 

às condições sanitárias do prédio. Conforme já evidenciamos em momento anterior deste 

trabalho, toda a instalação hidráulica da edificação estava comprometida, fato que impediu, 

sobretudo nos andares superiores, a utilização dos banheiros para necessidades fisiológicas. 

Uma reclamação recorrente, e que gerou discussões intermináveis dentro das assembleias e 

reuniões, era a seguinte: 

 

Olhe, eu quero falar que tem um caso sério acontecendo nesse prédio. Quem 

for sujo, se tranque com sua sujeira nos seus quarto. Mas não espalhe essa 

sujeira pelo prédio não. Aqui tá acontecendo o seguinte: tem gente lá em cima 

que tem seus banheiros entupidos. Aí o que eles faz? Com licença, mas eu 

tenho que dizer: eles caga numas sacola de plástico e joga de janela abaixo. 

Isso é um absurdo. Pelo amor de deus, vamos ter consciência! (Moradora 

Tijolinho Vermelho 11. Fala proferida em assembleia realizada no dia 

15/05/2015).     

   

Nossa vivência junto à ocupação revelou que a reclamação era procedente. 

Testemunhamos a deposição desses resíduos em algumas ocasiões. Como se pode perceber por 

meio da Figura 62, a edificação possui, além do térreo, dois andares superiores. Neles, a maioria 

dos banheiros e inutilizável, dado o comprometimento das instalações hidráulicas. Por esse 

motivo, algumas pessoas recorriam ao método de deposição dos dejetos que gerou a reclamação 

transcrita acima. 

 

Figura 62 – Vista da fachada interna dos andares superiores da Ocupação Tijolinho 

Vermelho 
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Fonte: Thiago Lima, 06/06/2015 

 

Na Ocupação Capadócia, as questões higiênico-sanitárias também geraram conflitos 

bastante ilustrativos do modo como a condição de hiperprecariedade pode acirrar tensões. A 

precariedade dos barracos faz com que muitos moradores não tenham como destinar 

adequadamente seus dejetos sanitários. O proprietário do barraco cujo “banheiro” está 

apresentado na Figura 63 assim se referiu às suas dificuldades sanitárias cotidianas: 

 

Olhe, esse aqui é o meu banheiro, pode entrar para ver. Eu não tenho condição 

ainda de cavar a fossa. Porque não é caro, mas não é de graça. E eu não tenho 

como fazer. Aí o jeito que tem é improvisar. A gente faz nossas coisas nessa 

lata que você tá vendo. Não tenho vergonha de lhe dizer não. Aí bota um saco 

dentro dessa lata, faz dentro dele, amarra e jogo ali no lixo. Eu sei que não é a 

melhor coisa, mas é o jeito que tem. E o banho é de cuia, com água que a gente 

junta nessa bacia aqui. É assim! (Morador Capadócia 02. Conversa informal 

realizada em 02/11/2014).  

 

Figura 63 – Este é o "meu banheiro" 
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Fonte: Thiago Lima, 02/11/2014. 

 

Com o adensamento gradativo da ocupação, a quantidade de efluentes domésticos 

aumentou significativamente. Isso gerou um sério conflito que, além de provocar divergências 

internas, ensejou fortes tensões para com a comunidade Riachinho, localizada, como vimos, 

nas imediações da Capadócia. A fala proferida em assembleia por uma liderança resume a 

situação: 

 

Pessoal, tem um mês que a gente deu o prazo pra as pessoa que não fizeram 

suas fossas em seus barracos fazer. O prazo acabou e o esgoto continua 

jorrando aí pela rua, descendo a ladeira e indo direto aqui pra comunidade. 

Toda vez que eu boto o pé lá alguém vem me perguntar já nas ignorância. Eles 

mesmo já tão denunciando a gente pra prefeitura. Se eles ficar denunciando é 

capaz da prefeitura vir aqui e, deus o livre, querer botar a gente na rua e 

derrubar nossos barraco. Vou dar mais um prazo de quinze dias. Quem não 

fez sua fossa, que faça. Esses esgoto aí no meio da rua tá dando problema. 

Tanto aqui dentro, que pode provocar um monte de doença, como sujando as 

portas das casa dos outros aí no Riachinho (Morador Capadócia 01. Fala 

proferida em assembleia realizada no dia 01/03/2016).  
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Figura 64 – Esgoto a céu aberto na Ocupação Capadócia 

 
Fonte: Thiago Lima, 20/03/2016. 

  

Muitos moradores alegaram, reservadamente, escassez de recursos financeiros para a 

construção das fossas sépticas, motivo pelo qual não teriam condições de resolver o problema 

no curto prazo. O assunto integrou a pauta de diversas assembleias gerais, produzindo inúmeros 

desgastes que se sobrepuseram a outros temas importantes. 

Ainda relacionado às condições de higiene, outro conflito que marca as ocupações, 

sobretudo Tijolinho Vermelho e Capadócia, diz respeito ao acúmulo de resíduos sólidos 

pertencentes aos “catadores de reciclados”. Em geral, a “acusação” é a de que o material 

coletado por esses trabalhadores é armazenado dentro das ocupações, diminuindo o espaço de 

circulação e/ou atraindo animais e insetos causadores de diversas enfermidades.  

A mediação de um conflito como esse é assaz complexa, uma vez que a condição de 

hiperprecariedade opõe dois elementos fundamentais para a vida: a atividade laboral que 

permite o sustento de uma família x as condições de higiene. Vejamos as alegações de ambos 

os lados: 

 

Thiago, não tem quem aguente mais não. Esses reciclado aí, acumulando água 

e todo tipo de bicho. Outro dia tinha umas ratazana do tamanho do mundo. Se 

uma criança dessa, brincando, pegar uma doença? Como é que faz? Tem que 

dá um jeito nisso. Procurar outro lugar pra guardar (Moradora Capadócia 09. 

Fala proferida em reunião no dia 01/03/2016). 
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Thiago, eu sei que o povo tá botando olho nos meus reciclado. Mas veja, eu 

me sustento dele. Eu só tenho isso e o Bolsa Família, pra sustentar uma 

família. E se eu não botar aqui no meu barraco vou botar onde? No meio da 

rua? Pra o povo levar? Eu olho aqui, se tiver água parada eu escorro, limpo 

[...]. Mas, eu não tenho onde deixar. Tenho que deixar aqui mesmo (Morador 

Capadócia 03. Conversa informal realizada em 08/03/2016). 

 

Outro episódio relacionado às condições de salubridade da Ocupação Capadócia, que 

geralmente vem à tona nos períodos chuvosos, diz respeito à infestação por mosquitos e às 

“soluções” encontradas pelos moradores para combatê-los, conforme evidenciam as falas 

proferidas em uma tensa assembleia realizada no dia 29/03/2016.  

 

Eu queria dizer uma coisa! É sobre essas fogueiras que o povo faz aqui. Minha 

filha tem asma e tem muitas crianças aqui que têm problema de respiração. 

Quando o povo faz fogo aqui a fumaça se espalha por todos os barraco e eu já 

tive que levar minha filha várias vezes no posto de saúde. Eu queria botar em 

votação pra gente proibir de tocar fogo aqui dentro (Moradora Capadócia 06. 

Fala proferida em assembleia realizada no dia 29/03/2016). 

 

Nada a ver! Ninguém bota fogo porque quer não. Porque todo mundo sabe 

que aqui basta cair uma chuvinha que aparece um monte de mosquito. E eu 

vou deixar os mosquito me comer é? Olhe, não é mentira minha, tem dia aqui 

que não dá nem pra dormir por causa dos mosquito. Cada um com seus 

problema. O meu é os mosquito e enquanto tiver mosquito eu vou tocar fogo. 

E aí de alguém que venha apagar! Eu tô logo avisando, se vier apagar eu toco 

fogo é nas roupa que tiver nos varal (Morador Capadócia 10. Fala proferida 

em assembleia realizada no dia 29/03/2016). 

 

Somam-se aos problemas relativos às condições de higiene e salubridade outros 

dissabores do cotidiano hiperprecarizado que produzem hostilidades internas. São constantes 

as acusações de que os limites da boa convivência são transgredidos. Nesse sentido, os 

aparelhos sonoros pertencentes a determinados moradores e o excesso de ruído por eles 

emitidos, especialmente nos finais de semana, também provocam discórdia, sobretudo nas 

Ocupações Tijolinho Vermelho e Capadócia, dada a proximidade entre os quartos e barracos.  

O tema foi debatido em inúmeras assembleias e o contexto das reclamações é sempre o 

mesmo: o ruído excessivo, em horários impróprios, perturbando o sono de muitos. Apesar dos 

numerosos e cansativos debates, os conflitos prosseguiram sem solução, inclusive porque, 

geralmente, as ocasiões em que os aparelhos sonoros mais incomodam são marcadas pelo 

consumo de bebidas alcoólicas, fato que dificulta qualquer intervenção dialógica, conforme 

evidencia o seguinte depoimento: 
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Quando chega a sexta-feira aqui ninguém consegue dormir. Cada um que ligue 

um som mais alto do que o outro. E tome som alto a madrugada inteira. Tem 

dia que dá até dor de cabeça, com tanta zuada. E o pior é que se você falar pra 

baixar eles responde na ignorância. E se tiverem bebendo aí é que não adianta 

mesmo. Olhe, não vejo a hora de ganhar minha casinha. Viver num lugar desse 

é difícil demais (Moradora Tijolinho Vermelho 11. Conversa informal 

realizada em 20/09/2015). 

 

A destinação de quartos, barracos e terrenos vazios é mais um fator indutor de sérias 

divergências dentro das ocupações, conforme podemos observar a partir dos depoimentos 

transcritos abaixo: 

 

Tem quarto vazio sim, sem ninguém morando. Ainda nessa semana chegou 

aqui duas famílias perguntando se tinha um quarto e eu disse que não. Mas eu 

sei que tem. Eu disse que não pra evitar uma confusão, mas eu acho que a 

gente precisa conversar isso em reunião. Pra aquelas pessoa que não têm 

interesse de morar liberar os quarto pra quem tá precisando. Agora tem que 

dizer isso na reunião e insistir. Porque se você for falar com eles sozinho só 

falta bater em você. É muito errado isso. A pessoa nem vem morar nem 

entrega o quarto pra quem precisa (Moradora Tijolinho Vermelho 11. Fala 

proferida em reunião realizada no dia 20/09/2015). 

 

Thiago, mais uma vez tem que levar pra assembleia a história dos barracos 

vazios. Tem bem uns vinte barraco aqui dentro sem ninguém morando. Se não 

tá aqui é porque não tá precisando, né verdade? Tem uns que vêm, bota meia 

dúzia de troço velho, pra enganar a gente. Mas você praticamente não vê essas 

pessoas botar os pés aqui. Tem que levar pra assembleia e tem que dá um 

prazo. Quando acabar esse prazo, quem não tiver morando perde o barraco 

(Moradora Tijolinho Vermelho 14. Conversa informal realizada em 

20/09/2015). 

 

Pessoal, dois informes do que aconteceu na semana: 

[...] 2) Ontem rolou o mutirão e assembleia da TN [Terra Nova]. O povo da 

comissão avisou todo mundo dizendo que a prefeitura estaria lá. Na verdade, 

não precisava muito, tem muuuita gente começando a construir as suas casas. 

Então, a assembleia foi bem cheia e com pessoas que normalmente não 

participam. Encaminhamos que o prazo de ocupação é final de março, após 

isso vamos passar os terrenos para a lista de espera. Após isso, começamos a 

"fiscalizar" os terrenos e resolver pequenos problemas de medição. Resultado: 

do lado A, os terrenos estão, na grande maioria, com as pessoas originais e as 

construções estão avançadas; do lado B, muitos terrenos foram vendidos e 

passados para a frente e tem ocupação menor do que no lado A. Já passamos 

alguns terrenos que estavam sendo vendidos para frente. Marcamos a próxima 

comissão para terça-feira (Militante Terra Livre 06. E-mail enviado em 

28/02/2016).  

  

As razões pelas quais quartos, barracos e terrenos ficam desocupados são as mais 

diversas possíveis, variando da falta de condições financeiras por parte do proprietário para 

viabilizar as condições básicas de permanência até o “oportunismo” puro e simples. 
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Em todas as ocupações aqui estudadas, o tema dos espaços desocupados foi alvo de 

debate e deliberação em assembleias. Em todos os casos, foi decidido, coletivamente, que, findo 

o prazo estipulado para a ocupação definitiva de quartos (Tijolinho Vermelho), barracos 

(Capadócia) e terrenos (Terra Nova), promover-se-ia o repasse para novos interessados, 

excetuando-se os casos em que os proprietários não reuniam condições financeiras para ocupar 

definitivamente seus espaços. Entretanto, a operacionalização dessa deliberação foi, em boa 

parte dos casos, impossibilitada pelas intimidações e ameaças provenientes daqueles que 

perderiam a posse.  

Na Ocupação Capadócia, tomou-se uma decisão mais drástica: a comissão de 

moradores teria autorização da coletividade para arrombar barracos vazios e destiná-los aos 

interessados, fato que gerou, inclusive, ameaças de morte que, felizmente, não foram 

concretizadas.  

Um desses proprietários que teve seu barraco violado, revoltado com a situação, 

compareceu à ocupação, retirou telhas e madeiras que recobriam sua casa e iniciou a destruição 

do que construíra meses atrás, sob a argumentação de que “já que não é meu, não será de mais 

ninguém”. Depois de muita conversa, os militantes do TL conseguiram dissuadi-lo do intento 

destrutivo, e o espaço foi repassado para uma família necessitada. 

O quadro de tensão interna possui ainda elementos cujas origens estão circunscritas aos 

espaços intrarresidenciais, mas que, de algum modo, reverberam nas relações de toda a 

comunidade. Embora eles não sejam específicos do hiperprecariado, assumem, nesse contexto, 

contornos mais dramáticos porque se somam à miríade de outros problemas existentes. 

Conflitos familiares, desavenças conjugais e outros problemas de foro íntimo costumam ser 

potencializados pelas condições precárias de moradia (barracos pequenos, excessivo calor no 

verão, vulnerabilidade à chuva no inverno, constantes quedas de energia etc.). A Figura 65 

ilustra as condições de habitabilidade das moradias existentes na Ocupação Capadócia. 

         

Figura 65 – Parte interna de um barraco na Ocupação Capadócia 
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Fonte: Thiago Lima, 02/11/2014. 

 

Em meio ao tenso contexto sócio-espacial descrito e analisado, as repercussões sobre os 

processos relacionados à mobilização e à organização política da luta são inevitáveis, podendo 

ser observadas, sobretudo, em três diferentes situações: 

1) Assembleias – principal instância deliberativa das ocupações, têm seu funcionamento 

profundamente impactado pelo quadro de tensões erigido pela hiperprecariedade. A 

reduzidíssima margem para o diálogo faz com que a discussão das contendas descambe para a 

“lavagem de roupa suja”, com constantes trocas de acusações e manifestações depreciativas. 

Em várias ocasiões, optou-se pelo encerramento prematuro das assembleias em função da 

exacerbação dos ânimos. Muitas vezes, assuntos imprescindíveis para a organização tática das 

ações de luta tiveram seu debate impedido ou abreviado em função da atmosfera hostil. 

Gradativamente, o ímpeto participativo se esvai, e muitos moradores fazem a opção de não 

colocarem determinados temas em discussão para evitar novos desgastes, fato que gera, ao 

longo do tempo, um processo de relativo esvaziamento desses espaços deliberativos. A esse 

respeito, um militante do TL muito atuante na Ocupação Capadócia fez o seguinte comentário: 

 

Eu não sei o que você acha, camarada, mas eu não sei mais o que fazer para 

que os moradores participem na hora que a palavra está aberta [...]. Às vezes 

eu fico pensando que não tem muito jeito, porque me parece que eles não 

falam, ou tem falado cada vez menos, por todo o quadro de rusgas, intrigas, 
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hostilidades que se originam da dificuldade que é viver aqui [...]. Eu tenho a 

impressão de que alguns até gostariam de colocar alguns problemas, mas 

desistem por medo do que isso pode gerar (Militante Terra Livre 03. Conversa 

informal realizada em 18/10/2016).    
 

2) Engajamento nas atividades coletivas – o engajamento em atividades coletivas 

também fica prejudicado em função do que foi explicitado. As fissuras que esse quadro de 

tensão produz na unidade política dos militantes ocasionam dificuldades quando alguma tarefa 

interna exige esforço e colaboração coletiva, na esteira de acusações sobre a natureza 

“oportunista” do comportamento de alguns, fato que, embora não anule, torna mais complicada 

a construção de um imaginário solidário. Isso pode ser observado nas palavras transcritas a 

seguir. 

 

Aqui, de primeira, tinha uma galera que se ajudava. Ajudava a construir seus 

barraco, puxar suas energia, cavar suas fossa. De um tempo pra cá, ficou cada 

um por si. Se você precisar de quatro ou cinco homem pra fazer qualquer 

serviço aqui, mesmo que seja pro bem de todos, só quem vem é os mesmo. Eu 

e mais uns. Pode ver, é sempre os mesmos. Aí você faz as coisas, todo mundo 

se aproveita, mas só uma minoria que vem pegar no pesado. Aqui era pra tá 

todo mundo unido, porque todo mundo tá no mesmo barco. Mas tem uns aqui 

que só quer pra ele. Não aparece em reunião, se precisar fazer um serviço 

também não dá nem as cara. Tá certo que tem muita gente que trabalha, mas 

muita gente não trabalha, fica ali tomando cana e não aparece pra ajudar. Aí 

fica difícil (Morador Capadócia 11. Fala proferida em assembleia realizada no 

dia 15/03/2016).     

 

3) Desinteresse em participar das instâncias organizativas – conforme já apontamos 

em outro momento deste trabalho, cada território de luta sob influência política do TL possui 

uma comissão formada por militantes neles residentes, cujas funções variam da representação 

em atividades externas à administração das finanças. Os constantes conflitos internos têm 

desencorajado diversas pessoas, fazendo com que as comissões fiquem esvaziadas ou com 

dificuldades para suprir eventuais desligamentos. Quando surgem interessados, é bastante 

corriqueiro, sobretudo no caso das mulheres, que seus companheiros coloquem obstáculos, sob 

a argumentação de que “se você entrar em alguma confusão vai ficar ruim, porque você sabe 

que eu vou pra cima165”.  

Tudo o que foi exposto no presente subcapítulo demonstra que as territorialidades 

erigidas pelo hiperprecariado possuem determinadas especificidades cujas manifestações 

cotidianas agudizam as contradições que permeiam os processos de luta. Isto é, além dos 

                                                           
165 Palavras ditas por um jovem à sua companheira que integra a comissão de moradores da Capadócia.  
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enormes enfrentamentos que se travam contra os agentes heterônomos por excelência (Estado, 

capital privado etc.), a condição de hiperprecariedade (re)põe esses desafios em todas as escalas 

nas quais se processa a vida dos subalternos, com repercussões difíceis de superar e que geram 

obstáculos na operacionalização política dos movimentos sociais de base popular.   

As lutas rotineiras em torno da escassez financeira, das condições laborais 

hiperprecárias, do acesso à saúde e à educação, estas travadas contra os “de fora” dos territórios 

de luta, somam-se a uma série de outras disputas cotidianas contra os próprios vizinhos, ou seja, 

contra os “de dentro”. Encontrar espaços para construção de laços solidários e de uma 

identidade coletiva fundada na superação desse quadro de tensões é um desafio de grandes 

proporções. Conforme nos disse um militante do TL em conversa informal realizada logo após 

uma assembleia bastante tensa na qual dois moradores quase chegaram às vias de fato, “em 

meio à disputa da miséria, é comum que prevaleça o salve-se quem puder, ou, no bom ditado 

popular, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro”.  

 

4.3 PRÁTICAS ESPACIAIS INSURGENTES VERSUS PRÁTICAS ESPACIAIS 

REITERATIVAS 

 

O processo de territorialização da luta por moradia em João Pessoa-PB, materializado, 

neste estudo, pelas ações do TL e suas ocupações resultantes da apropriação de imóveis urbanos 

(Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova), revela uma natureza contraditória que também 

se expressa espacialmente nos territórios de luta. 

Em momento anterior deste trabalho, discorremos sobre as práticas espaciais 

insurgentes, isto é, práticas sociais especialmente impregnadas da dimensão espacial, cujo 

conteúdo político é vinculado a projetos emancipatórios. Naquele instante, mencionamos que 

tais práticas são, via de regra, exercidas por movimentos sociais.  

Neste momento, desejamos acrescentar que os territórios produzidos por e a partir das 

lutas protagonizadas pelo hiperprecariado, além de serem resultado de e comportarem práticas 

espaciais insurgentes, também abrigam, contraditoriamente, aquilo que estamos denominando 

neste trabalho - muito influenciados, diga-se de passagem, pela noção de práxis reiterativa 

constante no trabalho de Ikuta (2008) - de práticas espaciais reiterativas, isto é, práticas 

espaciais que, a despeito de serem exercidas dentro dos territórios de luta, reiteram lógicas 

heterônomas e reprodutoras, material e imaginariamente, do status quo. Essa contradição, antes 

de poder ser considerada um desvio político, deve ser pensada como constitutiva de uma práxis 
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que é atravessada constantemente pelos condicionantes derivados da hiperprecariedade, ou seja, 

que se funda na já mencionada tensão entre o instituído e o instituinte. 

Procuraremos demonstrar, nas próximas linhas, como isso se processa no movimento 

cotidiano da luta nas ocupações constantes nesta tese.  

Principie-se por dizer que as Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova 

são, antes de mais nada, resultado de um processo de territorialização em sentido estrito, no 

qual a apropriação e o controle do espaço são viabilizados pela presença física dos sujeitos. 

Todo processo de territorialização demanda a viabilização das condições concretas para 

apropriação do espaço. No caso específico de ocupações urbanas, espaços vinculados à 

necessidade básica de residir, uma série de requisitos são fundamentais. Dentre eles, 

destacamos: o material para construção ou adequação das unidades habitacionais propriamente 

ditas, fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Entretanto, quando estamos 

tratando do hiperprecariado, os recursos disponíveis para tal empresa são, como se sabe, 

extremamente escassos. 

Nesse cenário, a capacidade inventiva do hiperprecariado e suas “maneiras de fazer” 

aparecem como condição fundante da possibilidade de sobrevivência e de resistência, dado que, 

para a esmagadora maioria dos trabalhadores hiperprecarizados, os atos de sobreviver e resistir 

se confundem. São, portanto, indissociáveis. Seus saberes-fazeres (DE CERTEAU, 1996), 

caracterizados por uma criatividade singular, se constituem, dentro das ocupações, como 

ferramentas indispensáveis de luta, na medida em que permitem a viabilização das condições 

de territorialização. 

Questionado sobre como são encontradas as soluções para os problemas relativos aos 

aspectos infraestruturais da ocupação, um morador da Tijolinho Vermelho respondeu: 

 

Oxe! E tem outro jeito? A maioria aqui não estudou, ou porque teve que 

trabalhar desde cedo ou porque vagabundou mesmo. Então é muito difícil 

você encontrar aqui alguém que viva de uma coisa só, de um serviço só. 

Carteira assinada aqui são poucos que têm. Então desde cedo, eu aprendi a 

fazer um pouco de tudo. Se aparecer serviço de servente de pedreiro eu sei 

fazer, se tiver que rebocar uma parede eu faço, se tiver que puxar um fio pra 

ligar uma luz eu também faço. Aí de tanto você correr atrás pra ganhar uns 

trocado você acaba aprendendo. Bem ou mal, mas na hora da precisão você 

faz. Desse mesmo jeito é quase todo mundo aqui. Desde que a gente entrou 

aqui, como você sabe, ninguém deu nada à gente. Isso tudo que tá aqui em pé, 

com luz, com água, com tudo, bom ou ruim, foi a gente mesmo que foi 

fazendo. Um sabe fazer uma coisa, o outro sabe ligar uma luz, o outro sabe 

fazer o encanamento e por aí vai. (Morador Tijolinho Vermelho 15. Entrevista 

em 16/05/2015).   
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Nesse sentido, o processo de refuncionalização/reestruturação espacial, que consiste nas 

adequações do substrato espacial material necessárias ao estabelecimento das condições de 

permanência em um dado espaço (sem as quais a territorialização em sentido estrito não se faz 

possível), deriva, em última análise, da capacidade do hiperprecariado de driblar a escassez dos 

recursos disponíveis e, por meio da articulação dos saberes individuais e coletivos, constituir 

formas muito singulares de suprir suas necessidades. 

No que diz respeito às ocupações instaladas em terrenos (Capadócia e Terra Nova), a 

construção das unidades residenciais representa, por si só, um processo166 longo e extenuante. 

Inicialmente, as habitações são erguidas com materiais reciclados pelos seus moradores. Nesse 

primeiro momento, os barracos cumprem dupla função: servir, especialmente nos casos das 

pessoas com dificuldades financeiras mais extremadas, como alternativa para o elevado 

dispêndio financeiro com o pagamento de aluguel (fato que lhes permite reunir, ao longo do 

tempo, algum recurso financeiro para, gradativamente, promover melhorias em seus espaços 

residenciais) e; demarcar a posse de determinada fração da área ocupada, fato que, por si só, já 

exprime uma contradição digna de nota, uma vez que a propriedade privada é um dos 

fundamentos do sistema que os exclui da possibilidade de acesso à moradia. Além da extrema 

necessidade material, o desejo e o fetiche da propriedade estão presentes (como, aliás, muito 

dificilmente seria diferente em um contexto societário como o contemporâneo), de modo muito 

peculiar, nos moradores das ocupações, conforme evidenciaremos com mais detalhes ao longo 

deste capítulo.  

Ao longo do tempo, com a consolidação da ocupação e a diminuição dos riscos de 

despejo, os barracos vão dando lugar a construções de alvenaria, conforme a disponibilidade de 

recursos financeiros e tempo para a autoconstrução, fato que amplia significativamente as já 

longas jornadas de trabalho desempenhadas pelo hiperprecariado (ver Figura 66). 

Observemos a narrativa de um morador da Ocupação Terra Nova acerca do processo de 

construção de sua moradia: 

 

As construção aqui é o seguinte: começa sempre com barraco. Primeiro 

porque ninguém tem dinheiro pra já chagar colocando tijolo e cimento, que 

custa caro. Segundo porque ninguém sabe se vai ficar aqui. Aí o tempo vai 

passando e a gente sente um pouco mais de segurança, porque depois que isso 

aqui tiver lotado a prefeitura não tira mais não, né? Aí a gente vai se virando 

como pode. No meu caso mesmo, eu arrumei material de várias forma. Uma 

parte eu peguei uns trocado e comprei. A outra parte eu peguei na demolição 

de uma casa ali. Um tempo eu trabalhei numa obra e eu fiz muita amizade lá. 

Quando dei fé, tinha uma casa que eles tava demolindo pelas banda de 

                                                           
166 Omitimos alguns detalhes do processo por questões éticas.  
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Manaíra e eu falei com o vigia lá, que mora aqui perto, pra me arrumar umas 

‘teia’. Arrumei umas 100 teia lá. E assim o cara vai se virando. Pra construir, 

eu me juntei mais meu cunhado e peguei mais uns dois menino daqui mesmo 

e disse que se eles ajudasse eu pagava a cana e o tira-gosto no final. Aí nos 

sábado, nos domingo [...] aí aos poucos tá ficando pronta. Só não tá pronta 

ainda porque eu tenho problema de coluna e não aguento trabalhar todo 

domingo. Porque tem domingo que eu não aguento nem levantar. (Morador 

Terra Nova 05. Entrevista em 18/10/2015). 

  

Figura 66 – Ocupação Terra Nova: evolução dos espaços residenciais 

 
Fonte: Thiago Lima, 19/10/2015 e 24/08/2016. 

   

Outro aspecto relacionado à criatividade com a qual os moradores das ocupações 

viabilizam suas condições básicas de sobrevivência diz respeito ao fornecimento de energia 

elétrica. A Figura 67 e a transcrição a ela subsequente revelam, com base na experiência da 

Ocupação Capadócia, a engenhosa solução encontrada pelos moradores para garantir o 

fornecimento elétrico nos seus primeiros momentos. 

 

Figura 67 – Postes de bambu e emaranhado de fios que garantiram o fornecimento de 

energia elétrica nos primeiros momentos da Ocupação Capadócia 
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Fonte: Thiago Lima, 02/11/2014. 

   

Por exemplo: aqui nunca faltou energia pra nós. Assim, às vezes cai, às vezes 

apaga, mas na maior parte do tempo nós têm energia. Agora tu acha que a 

gente tinha como comprar posteação, fio e disjuntor? Então foi na base de dá 

um jeito. Os poste a gente fez de bambu. Tem muito bambu ali embaixo [na 

comunidade Riachinho]. Nós peguemo lá e fizemos os poste. As fiação, quem 

tinha um dinheiro foi e comprou seus fio e quem não tinha arrumou por aí. E 

pra puxar a energia nós fez um miau [informação fornecida entre risos]. E né 

não é? Nós precisa de energia, todo mundo precisa. Ninguém vive sem 

energia. E ninguém vai botar medidor aqui porque aqui é invasão. Então o 

menino aqui que entende mais subiu no poste e puxou a energia (Morador 

Capadócia 12. Fala proferida em reunião realizada no dia 24/10/2014). 
         

No caso da Ocupação Tijolinho Vermelho, o desgaste da instalação elétrica original da 

edificação também demandou dos moradores soluções bastante criativas167, conforme 

demonstram, respectivamente, a Figura 68 e a fala transcrita. 

 

Figura 68 – Ocupação Tijolinho Vermelho: instalações elétricas adaptadas pelos 

moradores.  

                                                           
167 Quando qualificamos as soluções encontradas pelos militantes residentes nas ocupações para fazer frente às 

carências que marcam sua condição hiperprecária como criativas, não estamos desejando obscurecer o 

componente do risco e o que isso representa em termos de uma atitude extrema para suprir necessidades básicas. 

Quando confrontamos um morador com essa realidade, ele nos respondeu: “Dá pra viver sem luz? Temos 

dinheiro pra pagar luz? Tem luz aqui dentro? Isso é o que vale. O resto a gente vai vendo”.   
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Fonte:  Thiago Lima, 06/03/2015. 

 

Nos primeiros dias essa energia aqui foi nó. Porque tinha dois poblema: tava 

desligado da rede e as fiação de dentro tava tudo podre, com os conduíte 

entupido. E as fiação aqui do prédio era toda embutida. O que nós fez? Nós 

teve que botar a fiação todinha por fora. Puxemo a energia do poste aqui da 

frente. Um fio puxou pro andar de baixo e outro pros andar de cima. Aí cada 

morador foi puxando os seus, comprando seus fio e fazendo as ligação. Não 

vou dizer a você que foi fácil. Levou uns 15 dias pra todo mundo ter energia, 

mas em todos os apartamento aqui tem, não falta pra ninguém (Morador 

Tijolinho Vermelho 15. Fala proferida em reunião no dia 06/03/2015) .   

 

No que tange ao abastecimento de água, as Ocupações Capadócia e Terra Nova 

viabilizaram-no por meio da apropriação do sistema existente nas cercanias. Na Tijolinho 

Vermelho, os desafios para garantir o fornecimento de água foram maiores porque: 

 

Os cano daqui não prestava. Tava tudo entupido. Tem água fácil aí na rua, mas 

e pra levar pra dentro do prédio? Com os cano tudo entupido? E pra chegar 

nos andar de cima? A gente teve que religar a água da rua. Isso não foi difícil. 

O difícil foi fazer a encanação toda por fora. Levou tempo porque nem todo 

mundo tinha dinheiro pra comprar cano. Mas nós demo nossos pulo. E tem 

água no prédio quase todo. Só não teve jeito de botar água lá em cima, porque 

não tem força pra chegar lá. (Morador Tijolinho Vermelho 12. Conversa 

informal realizada em 30/01/2015). 

  

A criatividade que marca os processos de territorialização protagonizados pelo 

hiperprecariado não se resume, entretanto, à sua dimensão material. A capacidade inventiva 

desse sujeito também se destaca no que tange aos processos de autoinstituição simbólico-

identitária, ou seja, na construção das representações estéticas e imagéticas que se relacionam, 
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entre outras coisas, à luta que se trava contra os estigmas sociais que lhes são impostos. Além 

da refuncionalização/reestruturação espacial, a prática de ressignificação do espaço (enquanto 

lugar) assume grande relevância nos processos de insurgência.  

Na Tijolinho Vermelho, a ressignificação do lugar, desde seu início, articulou-se de 

modo estreito à tentativa de fazer frente aos processos de deslegitimação e estigmatização que 

a mídia e boa parte dos moradores circunvizinhos empreenderam contra a ocupação. Ao longo 

dos anos de pesquisa, realizamos entrevistas com os moradores do entorno para compreender o 

modo como a ocupação era vista por eles. Três desses entrevistados forneceram depoimentos 

que são, em nosso ponto de vista, bastante sintomáticos e convém transcrevê-los a seguir. 

 

Meu filho, você conhece o povo de lá é? [eu respondi que sim] Me diga uma 

coisa: vai demorar muito pra eles saírem de lá? Olha, o povo aqui dessa área, 

o povo de bem, trabalhador, não aguenta mais esse povo aí. Depois que eles 

vieram morar aí ninguém tem mais paz. Pra você ter uma ideia, o número de 

assalto aqui aumentou umas dez vezes depois que eles vieram pra esse prédio. 

De vez em quando a polícia vai lá porque sabe que tem drogas lá dentro. É só 

pra que serve, pra eles venderem drogas (Residente no entorno da Ocupação 

Tijolinho Vermelho 01. Conversa informal realizada em 12/10/2014). 

 

A rua virou um inferno. Além da sujeira na calçada, de ser ponto de venda de 

droga e tudo mais quanto não presta, ainda botam um som alto dia e noite. Um 

barulho que não tem quem aguente. E eu fiquei sabendo que eles querem que 

a Prefeitura reforme o prédio pra eles ficarem aí pra sempre. Mas, eu tenho fé 

em deus que vão tirar eles daí pra bem longe. Eu quero minha paz de volta 

(Residente no entorno da Ocupação Tijolinho Vermelho 02. Conversa 

informal realizada em 20/03/2015). 

 

Nesse prédio até pode ter gente de bem, que precisa. Mas eu digo a você que 

é a minoria. Aí tem traficante, prostituta, vagabundo de toda a qualidade. 

Muitos até tem casa pra morar e ficam aí pra ver se ganham outra, isso eu sei 

porque tenho informação quente. E o que mais tem é traficante. Você soube 

do caso que mataram a menina aí dentro? A menina que tinha até uma filha, 

mataram e jogaram na lata de lixo? Pois é, sabe por que mataram? Droga, 

rapaz! Tu acha que a gente quer um troço desses aqui por perto? (Residente 

no entorno da Ocupação Tijolinho Vermelho 03. Conversa informal realizada 

em 15/01/2016). 

 

Os residentes na Ocupação possuem a exata noção do quanto são indesejados pela 

maioria dos seus vizinhos, conforme evidencia a fala de uma de suas moradoras pioneiras: 

    

Vocês pensa que o povo aqui gosta de nós por aqui é? Eles querem ver o diabo 

mas não querem ver gente  aqui. A gente passa na rua eles vira a cara. Como 

se a gente aqui fosse uns bicho ou coisa parecida. Se eles pudesse, tirava a 

gente daqui no outro dia. Aqui mesmo no mercadinho um homem veio dizer 

que achava errado, que o prédio tinha dono e que nós não tinha direito de 

invadir. Eu disse a eles que nós tinha direito de morar, porque nós é tudo 
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trabalhador. Mas esses pensamento né só dele não, é geral! (Moradora 

Tijolinho Vermelho 11. Fala proferida em reunião no dia 26/01/2015). 

 

Diante da percepção dos estigmas e preconceitos presentes no modo como ocupação era 

vista pelo seu entorno, uma parte significativa das representações simbólico-identitárias e 

discursivas grafadas nas paredes externas da edificação estava vinculada, do ponto de vista 

estético-imagético, à defesa da legitimidade da luta empreendida pelos moradores, conforme 

evidenciam as Figuras 69 e 70. 

A faixa com os dizeres “Se morar é um direito, ocupar é um dever” cumpre a função 

de “se comunicar com a rua, com as pessoas que nela transitam”, segundo nos revelou um 

militante do TL. Nesse sentido, ela informa aos transeuntes e moradores do entorno a natureza 

da ação política que se desenrola naquele espaço. Compromete-se, portanto - em um contexto 

de territorialização instável no qual a Ocupação é alvo constante de discursos estigmatizadores, 

deslegitimadores e criminalizadores – com a construção de um contradiscurso, reafirmando o 

caráter legítimo da luta.  

Os símbolos utilizados no grafite contido na Figura 70, por seu turno, além de 

denunciarem a corrupção, aludem para princípios de justiça social e antirracistas, quando 

relacionam o desejo de um país “belo” à imagem (que, diga-se de passagem, não está ali por 

obra do acaso ) de uma mulher negra.         

      

Figura 69 – "Se morar é um direito, ocupar é um dever!" - Faixa exposta em uma das 

entradas secundárias da Ocupação Tijolinho Vermelho. 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 20/04/2013. 
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Figura 70 – “Queremos um Brasil tão belo quanto nossa gente” – Grafite na fachada 

frontal da Ocupação Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 20/07/2014. 

 

Em outro grafite, desta feita grafado nas proximidades da entrada principal (Figura 71), 

o quadro imagético é composto por simbologias relacionadas à união, representadas por 
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formigas de mãos dadas, e à luta pela moradia, aludida nos dizeres proferidos pelos insetos: 

“toda família precisa de um lugar para morar e viver feliz”.  

 

Figura 71 – Grafite expressando a força da união na luta pela moradia  

 
Fonte: Thiago Lima, 20/07/2014. 

   

Na busca pela construção de uma identidade, o TL incentiva a ressignificação do lugar 

por meio, dentre outras atividades, da promoção de “oficinas de grafitagem”, ou seja, a 

organização viabiliza sprays e estimula os moradores, sobretudo os mais jovens, a escreverem 

mensagens nas paredes da Ocupação.  

A Figura 72 contém o registro que fizemos da realização de uma dessas oficinas. O 

jovem e as crianças que aparecem na imagem sugeriram escrever a palavra ‘paz’ em uma parede 

na qual estavam grafadas as expressões “moradia digna” e “direito à cidade” (escritas 

momentos antes por militante do TL para exemplificar qual o propósito da atividade). Quando 

perguntado sobre as razões que motivaram a escolha do vocábulo ‘paz’, o jovem indagou: “de 

que adianta moradia se a gente não tiver paz?”. 
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Figura 72 – “Paz” 

 
Fonte: Thiago Lima, 13/05/2015. 

  

A busca pela construção de uma identidade caracterizada pela união é uma marca 

expressiva do processo de apropriação simbólica do espaço na Ocupação Tijolinho Vermelho. 

Na Figura 73, mais uma vez as formigas, cuja representação mais recorrente é aquela que alude 

para a fraqueza da ação individual e a força da ação coletiva, aparecem como elemento 

simbólico, desta feita proferindo os seguintes dizeres: “quem pode com a formiga?”. Esses 

elementos simbólicos ganham ainda mais relevância quando evidenciamos que eles foram 

escritos nas paredes de um espaço onde funcionou o auditório do antigo hotel que, nos 

momentos iniciais da ocupação, passou a ser utilizado para a realização de assembleias168.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 Posteriormente, o espaço deixou de sediar as assembleias por duas razões: sua localização nos fundos da 

edificação não era a de maior visibilidade para a ocorrência destas e; houve o desabamento de uma de suas 

paredes. 
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Figura 73 – “Quem pode com a formiga?” – Imagem pintada no espaço onde eram 

realizadas as assembleias 

 
Fonte: Thiago Lima, 01/03/2015. 

  

Além dos elementos mais diretamente vinculados à luta, o processo de ressignificação 

do espaço interno da Ocupação contém elementos relacionados à fé religiosa. Nesse sentido, 

mensagens religiosas aparecem, de modo recorrente, em vários ambientes, notadamente nos 

corredores que dão acesso aos quartos. A Figura 74 contém o registro de uma dessas imagens.  

 

Figura 74 – Imagem de “nosso senhor Jesus Cristo”, grafada na parede de um dos 

corredores da Ocupação Tijolinho Vermelho. Detalhe para a tonalidade da pele e 

textura dos cabelos 

 
Fonte:  Thiago Lima, 01/03/2015. 
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Ainda no que tange ao processo de ressignificação, merecem ser destacadas as 

transformações na linguagem utilizada pelos moradores para se referirem às ocupações. É muito 

comum que, nos primeiros momentos destas, o termo invasão esteja presente nas falas de quase 

todos os seus residentes, fato que denota a reprodução do discurso heterônomo proferido pelo 

Estado, mídia e determinados setores da sociedade civil. Com o passar do tempo,  são notadas 

sensíveis mudanças nesses discursos, conforme podemos observar em duas falas proferidas 

pelo mesmo morador da Ocupação Capadócia.  

 

Nós resolvemos fazer essa invasão porque não temos onde morar. E não só 

tem essa aqui em João Pessoa-PB, tem muitas outras invasões. Se o povo não 

tem onde morar, nem ninguém pode pagar aluguel, o que pode fazer? Tem 

gente aí que tem cinco, dez, quinze anos esperando nos cadastro na Prefeitura 

e nada. E os peixes dos homem lá entrando nas casas, às vezes sem nem 

precisar. O jeito que tem é invadir. Pra ver se eles tomam alguma atitude 

(Morador Capadócia 01. Entrevista em 31/08/2014).  

 

Pessoal, nós ainda vamos ficar aqui muito tempo. Precisamos nos organizar 

melhor. Precisamos de união pra melhorar a vida nessa ocupação. A gente 

ocupou aqui porque temos direito, porque não é justo que tenha tanta gente 

sem casa. As leis dizem que temos direito. Eles lá não fazem porque não 

querem, porque pobre e nada pra eles é a mesma coisa. Precisamos nos unir 

pra melhorar as coisas aqui na ocupação, não temos data pra sair e não 

sabemos até quando vão nos enrolar (Morador Capadócia 01. Fala proferida 

em assembleia no dia 25/04/2016).  

  

A substituição do vocábulo invasão pelo termo ocupação não é produto do acaso. Ao 

contrário, é resultado, dentre outras coisas, das atividades de formação política promovidas pelo 

TL. Discussão de textos, exibição de documentários, rodas de conversa, eventos externos, 

passeatas, protestos, assembleias e reuniões diversas possuem sempre um caráter pedagógico 

e, em todos esses momentos, a questão do direito à moradia é debatida. 
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Figura 75 – Exibição de documentário na calçada da Ocupação Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 29/04/2015. 

 

Nessas atividades, uma questão primordial é a reafirmação da legitimidade da luta por 

meio do esclarecimento de temas como a função social da propriedade, os deveres do Estado e 

os direitos do cidadão. O resultado disso, embora não seja alcançado no mesmo ritmo e com a 

mesma intensidade por todos os militantes, é a construção do autorreconhecimento da luta como 

legítima, por meio do qual se desvela o caráter pejorativo do termo invasão. Assim, o vocábulo 

ocupação representa um discurso autorreferente, no qual a elevação da autoestima e a 

politização da linguagem são traços marcantes. Parece um avanço desprezível se olharmos para 

o tamanho dos desafios impostos pelo status quo heterônomo, mas que é prenhe de significado 

quando tratamos de sujeitos imersos na condição de hiperprecariedade.  

Em uma reunião com a atual Secretária de Habitação do município de João Pessoa, esta 

pronunciou, inúmeras vezes, a palavra invasão para fazer alusão às ocupações. Em um 

determinado momento, um morador da Terra Nova, incomodado com o uso repetido do termo, 

disse-lhe: “Invasão não, dona Socorro. Aqui não tem invasor. Aqui tem gente trabalhadora 

lutando pelo seu direito. A gente mora em uma ocupação!”. 

O processo de ressignificação do lugar também é alimentado pelas festas. Nessas 

ocasiões, lazer e descontração, sempre tão necessários em um quadro de fortes tensões, 

confundem-se com ato político. Celebra-se a resistência, reforçam-se laços identitários, quebra-

se, ao menos temporariamente, a tensão cotidiana.  
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Na Ocupação Tijolinho Vermelho, as maiores festas foram realizadas por ocasião de 

seu aniversário. Elas foram resultado do trabalho coletivo de apoiadores e moradores, e 

revestidas de atividades políticas.  

 

Figura 76 – Moradora faz discurso na comemoração dos 2 anos da Ocupação Tijolinho 

Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 19/04/2015. 

 

Figura 77 – Festa em comemoração aos 3 anos de resistência da Ocupação Tijolinho 

Vermelho. Exibição de vídeo “Minha História de Luta”, com imagens e depoimentos dos 

moradores sobre a trajetória da ocupação 

 
Fonte: Thiago Lima, 17/04/2016. 
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Nem sempre os elementos simbólicos presentes nas paredes da Ocupação se relacionam 

ao viés emancipatório. Em determinados casos, estão relacionados a contextos heterônomos. 

As Figuras 78 e 79 contêm o registro fotográfico de mensagens grafadas na parede de um dos 

principais corredores da edificação e nas proximidades da escada que dá acesso ao segundo 

andar (áreas com bastante movimentação de pessoas). A figura de Osama Bin Laden é uma 

alusão à facção criminosa Okaida (derivação de Al-Qaeda) que, como veremos em outro 

momento, disputa o comando do tráfico de drogas de varejo em várias localidades da cidade. 

Por seu turno, a Figura 80 revela o poder da religião, sobretudo as neopentecostais169, 

nas ocupações. A mensagem religiosa escrita na parede da entrada principal do prédio (onde 

tencionava-se construir um mural com avisos referentes à organização política da Ocupação) é 

bastante ilustrativa da influência religiosa sobre os ocupantes.   

 

Figura 78 – Osama Bin Laden pintado na parede de um dos corredores da Ocupação 

Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 09/07/2014. 

 
 

Figura 79 – 'Okaida' 

                                                           
169 Embora não seja nosso objetivo analisar a influência das religiões neopentecostais sobre a luta política do 

hiperprecariado, cumpra-se o dever de pontuar que esse é um tema urgente na agenda de pesquisas sobre 

movimentos sociais. Em todas as Ocupações estudadas neste trabalho, foi perceptível a influência de diversas 

denominações religiosas deste tipo. Seja por meio de trabalhos assistenciais, seja por meio dos cultos, há uma 

ampla e profunda capilaridade do discurso da prosperidade, cuja desconstrução tem sido um desafio crescente 

para os militantes dos movimentos sociais.   
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Fonte:  Thiago Lima, 23/12/2016. 

 

Figura 80 – Tijolinho Vermelho: mensagem religiosa grafada na parede da entrada 

principal 

 
Fonte: Thiago Lima, 11/06/2015. 
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Não podemos deixar de pontuar a contradição que se expressa também no plano 

simbólico. Se, por um lado, a figura de Jesus Cristo representada com pele escura e cabelos 

crespos não deixa de conter uma certa subversão da imagem historicamente disseminada pelas 

denominações religiosas cristãs, por outro, a sugestão de que Deus resolve todos os problemas 

da existência revela a forte influência desse “poder transcendente”.  

Como veremos em momentos vindouros, o tráfico de drogas de varejo exerce, de 

diversas formas, práticas profundamente heterônomas, motivo pelo qual a sua representação 

simbólica nas paredes da ocupação não deixa de conter um viés de ressignificação reiterativa.  

A construção de relações balizadas por valores que, de algum modo, se contraponham 

aos preconizados pelo status quo é um grande desafio. A subjetividade característica da 

sociedade instituída, animada por valores como o individualismo, a propriedade, o consumismo 

etc., é constantemente reiterada nos territórios de luta. Uma das formas de expressão mais claras 

disso é a existência de práticas orientadas por uma lógica comercial-especulativa, materializada, 

via de regra, pela negociação de quartos, barracos e lotes, conforme evidenciam os depoimentos 

transcritos a seguir e a Figura 81. 

 

Tem gente vendendo sim. Infelizmente nem todo mundo tem a consciência 

que esses terrenos não são para vender. Esses terrenos são justamente pra 

aqueles que não têm condição de comprar, não tem onde morar. Mas tem gente 

aqui que faz o contrário do que é pra fazer. Aqui você encontra gente vendendo 

por tudo que é preço: dois, três, cinco, até oito mil eu já vi gente negociando. 

A gente já falou em reunião, já disse que não podia, mas tem gente que 

continua vendendo (Moradora Terra Nova 01. Fala proferida em reunião 

realizada no dia 25/11/2015). 

 

Outro dia chegou uma família aqui precisando e tinha quarto vazio, sem 

ninguém morando. Quando a gente foi perguntar ao dono, ele disse que vinha 

com sua família na semana que vem. Quando dei fé, chegou um povo estranho 

aqui e subiu direto pro apartamento. Sabe o que eles me disseram? Que 

compraram por quinhentos  real. Aí uma família foi embora porque não tinha 

quarto e esse tal aí vendendo. E tem outros fazendo a mesma coisa (Moradora 

Tijolinho Vermelho 11. Fala proferida em reunião realizada no dia 

14/09/2014).  
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Figura 81 – Barraco à venda na Ocupação Terra Nova 

 
Fonte: Thiago Lima, 11/10/2015. 

  

O tema da comercialização de quartos, barracos e lotes foi pauta de diversas 

assembleias, formações políticas e conversas informais dentro das ocupações. Ao longo do 

tempo, essas atividades contribuíram para a construção de uma “vigilância coletiva”, fato que 

inibiu essas práticas sem, todavia, extingui-las.    

Na Terra Nova, por exemplo, levou-se o tema para discussão em assembleia. 

Reafirmou-se o caráter condenável da comercialização de lotes dentro da ocupação e deliberou-

se pela afixação de uma placa informativa quanto à proibição dessa prática (Figura 82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 – Placa afixada na entrada da Ocupação Terra Nova informando a proibição 

da venda de lotes 
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Fonte: Thiago Lima, 24/04/2016. 

   

No Tijolinho e na Capadócia, o tema foi discutido exaustivamente em assembleias. O 

entendimento coletivo foi semelhante: a venda de quartos e barracos é prática proibida. 

Contudo, não é difícil encontrar, em todas as ocupações, terrenos, quartos e barracos para 

vender. Alguns dos quais são oferecidos por moradores que concordaram, nas assembleias, que 

a prática deveria ser coibida. 

Além do que foi exposto até aqui, é possível observar nesses territórios reiterações de 

lógicas heterônomas como o machismo e a homofobia. Com relação à última, um episódio em 

especial merece destaque dada a sua forte vinculação espacial. 

  Na Ocupação Tijolinho Vermelho há um espaço mais ou menos isolado no qual 

funcionou, durante o período de atividade do hotel, uma garagem (Figura 83). Nessa área, 

existem pequenos quartos que eram destinados aos funcionários da empresa Hotel Tropicana 

S.A. O acesso se dá por um portão lateral e só existe uma ligação (escada) entre a garagem e o 

restante da edificação. Dada a existência de uma área mais ou menos ampla (outrora destinada 

aos automóveis dos hóspedes), os quartos situados na “garagem” foram apropriados, via de 

regra, por catadores de reciclados, uma vez que o espaço serviria de depósito do material 

coletado e dos instrumentos de trabalho (carrinhos de mão, pás etc.). 

O acúmulo de material reciclado e o relativo isolamento constituíram um espectro 

estigmatizador capaz de gerar discursos profundamente marcados pela ideia de separação. 

Assim, “o pessoal da garagem” era sempre o último a ser comunicado das reuniões, convocado 
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para protestos e envolvido em atividades coletivas internas. Sobre ele também repousava a 

maior parte das acusações de “imundície” que frequentemente causavam conflitos nas 

assembleias da ocupação.  

Evidencia-se, assim, uma espécie de segregação dentro da segregação. Isto é, dentro de 

um espaço marcado pelo estigma e que empreende formas de luta, inclusive simbólicas, contra 

este, há a reiteração microescalar de uma prática espacial de conteúdo “segregatório”. Luta e 

reiteração de formas de dominação/opressão coexistem dentro das ocupações, gerando 

repercussões espaciais mais ou menos profundas.        

Votando ao tema da homofobia e da sua implicação espacial dentro da ocupação, 

registre-se que, em um dos mutirões de limpeza realizados na “garagem”, tivemos a 

oportunidade de dialogar com uma travesti, a qual nos revelou que o fato de morar naquele 

espaço não foi fruto do acaso. A transcrição a seguir é reveladora: 

  

Eu gosto da garagem porque é mais reservado. E você sabe que tem muita 

gente que não gosta, né? Porque eu sou homossexual. Tem gente que não gosta 

porque tem preconceito. Tem mulher que não gosta porque seus maridos me 

olham. Tem de tudo. Aí eu moro na garagem porque eu entro e saio e ninguém 

me vê. Tem uma entrada só nossa. Quando eu preciso saber de alguma coisa, 

de alguma informação da ocupação, eu pergunto a um e a outro e fico sabendo. 

Quando eu cheguei aqui pra morar, tinha um quartinho no segundo andar. E 

tinha esse aqui que estava cheio de tranqueira. Eu preferi limpar esse e ficar 

aqui, justamente pra ficar mais reservado (Moradora Tijolinho Vermelho 03. 

Entrevista realizada em 29/06/2014).  

 

Figura 83 – Localização da “garagem” 

 
Fonte: Editado pelo autor com base no Google Earth, 2015. 
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O que expusemos neste item de nossa reflexão revela que o cotidiano do hiperprecariado 

é fundamentado na tensão dialética entre o contestatório e a reiteração da ordem social vigente. 

Suas práticas espaciais mesclam aspectos insurgentes e reiterativos. Desse modo, é possível 

observar, nos territórios construídos por e a partir da luta do hiperprecariado, a 

reestruturação/refuncionalização criativa do espaço, a ressignificação do lugar por meio da 

construção de uma identidade política emancipatória e a construção de redes espaciais de 

solidariedade. Essas práticas espaciais, contudo, contrastam vivamente com a reiteração da 

especulação, do individualismo, da reprodução de símbolos heterônomos e até mesmo dos 

estigmas sócio-espaciais que historicamente sempre pesaram sobre as camadas sociais 

populares urbanas. 

 

4.4 O TRÁFICO DE DROGAS DE VAREJO E A LUTA POLÍTICA DO 

HIPERPRECARIADO 

  

Para adentrarmos no espinhoso tema da teia de imbricações existente entre o tráfico de 

drogas de varejo e a luta por moradia, tendo por base as experiências que vivenciamos junto às 

ocupações estudadas, faz-se necessário um preâmbulo metodológico. Com isso, objetivamos 

explicitar as dificuldades de se pesquisar sobre o tema, bem como esclarecer os mecanismos 

utilizados para a obtenção das informações. 

Em primeiro lugar, ressalte-se que, dada a natureza da atividade do tráfico de drogas, 

nós não encontramos pessoas dispostas a falar sobre o assunto dentro das ocupações. Além 

disso, por razões de segurança pessoal e para não comprometer o trabalho realizado pelo TL 

dentro dos territórios de luta, não é recomendável que se faça perguntas sobre o tema, sob pena 

de provocar alguma desconfiança nos indivíduos diretamente envolvidos com a atividade. 

Desse modo, cabe ao pesquisador, a partir de um processo longo e complexo de conquista de 

respeito e confiança junto aos militantes residentes nas ocupações, adquirir sensibilidade para 

captar, por meio das interações cotidianas, as nuances dessa complexa relação. Entrelinhas dos 

discursos, silenciamentos, desabafos “ao pé do ouvido”, narrativas e até mesmo olhares e gestos 

podem, de algum modo, revelar importantes elementos constitutivos dessa sociabilidade. 

Assim, o conjunto de análises que faremos acerca da influência do tráfico de drogas de varejo 

sobre os movimentos de luta pela moradia em João Pessoa-PB, além de se basear em vasta 

bibliografia, material jornalístico e dados oficiais, está fundamentado, sobretudo, nas 

impressões e percepções oportunizadas pelo envolvimento orgânico que mantivemos com os 

sujeitos pesquisados. 



355 

 
 

Ainda dentro desse preâmbulo, é importante frisar que buscaremos nos pautar em uma 

crítica não conservadora do tráfico de drogas170. Nesse sentido, a busca por desmitificar seu uso 

e compreender as motivações da ampliação de seus circuitos econômicos nas últimas décadas 

(produção, comercialização e consumo) não implica a negação de seus efeitos nocivos sobre a 

realidade sócio-espacial. De igual modo, 

 

[...] levantar objeções contra o modelo civilizatório capitalista não deve 

redundar, como não redunda aqui, em automática aceitação de toda e qualquer 

reação protagonizada pelas camadas populares [...], sem verificar se essa 

reação é de fato socialmente construtiva ou se ela é, pelo contrário, em uma 

análise ou sob vários aspectos, até mesmo disfuncional para a maioria dos 

pobres urbanos. Seja lá como for, não há sombra de dúvida que de uma 

relativização histórico-político-cultural e mesmo médica da perniciosidade 

dos psicotrópicos é necessária (SOUZA, 2008d, p. 424). 

  

Se admitirmos como verdadeira a compreensão transcrita acima, é possível afirmar que 

não existiu, na história da humanidade, nenhuma sociedade na qual o uso de drogas fosse 

inteiramente desconhecido. E mesmo que restrinjamos o termo à sua relação com substâncias 

psicoativas, ainda assim a assertiva é válida. Nesse sentido, 

 

É possível constatar que, historicamente, a valoração negativa ou positiva 

dessas substâncias é determinada por variações culturais e de mentalidade, 

sem esquecer o papel dos interesses econômicos e políticos. Pela mesma razão 

é que, atualmente, o status quo, que aceita sem maiores problemas o consumo 

de certas drogas (como o álcool) e, de facto, mesmo que involuntariamente, 

incentiva o uso de determinadas substâncias psicotrópicas proibidas (ao 

engendrar maciçamente frustração, fragilidade psicológica e fracasso social), 

além de tornar-se, ele mesmo, cada vez mais “dependente das drogas” (da 

pequena corrupção policial ao sistema financeiro internacional), 

dialeticamente é forçado, por outro lado, a reprimir o tráfico ilícito, na medida 

em que esse “poder paralelo” ameaça a face oficial do Estado (SOUZA, 

2008d, p. 425).     

  

Finalmente, com relação ao discurso recorrente acerca do uso de drogas enquanto 

ameaça à saúde humana, faz-se mister ressaltar, com base nos estudos de autores como Scheerer 

                                                           
170 As substâncias moleculares as quais se convencionou denominar de ‘drogas’, em sua acepção ampla, podem 

ser entendidas como “[...] uma categoria complexa e polissêmica que recobre e reúne, por vezes de modo 

marcadamente ambíguo, como também isola e separa, tantas vezes de modo instável, matérias moleculares as 

mais variadas [...] constituem objetos sócio-técnicos que, embora sempre possam ser distinguidos conforme as 

modalidades de uso (matar, tratar, alimentar, por exemplo), não comportam diferenças intrínsecas absolutas ou 

essenciais, mas sempre e somente diferenças relacionais [...] Desta perspectiva, as drogas não dizem respeito 

apenas àquelas substâncias que produzem algum tipo de alteração psíquica ou corporal e cujo uso, em sociedades 

como a nossa, é objeto de controle ou de repressão por parte do Estado, mas também àquelas chamadas de 

“alimentos-droga” – como o açúcar, o café, o chá e o chocolate, por exemplo – bem como àquelas que 

correntemente nomeamos medicamentos ou fármacos (VARGAS, 2008, p. 41/42). 
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(1993), Fiore (2007), Escohotado (1997; 2004) e Vargas (2008), que os efeitos de diversas 

substâncias ilícitas são controversos e, em muitos casos, comprovadamente menos nocivos do 

que o uso de determinadas drogas legalizadas. Dessa forma, o contexto cultural e os interesses 

econômicos são fundamentais, conforme demonstram vários estudos, para a aceitação ou 

rejeição social desta ou daquela substância (VARGAS, 2008; SOUZA, 2005).   

  O consumo e o tráfico de drogas no Brasil não são recentes. Há registros de que a 

maconha, trazida pelos escravos africanos, é consumida há séculos no país. Nas grandes 

cidades, o entorpecente é consumido, pelo menos, desde os anos 1930. O cloridato de cocaína, 

por seu turno, já era utilizado nos anos 1920, na cidade do Rio de Janeiro (SOUZA, 2005; 

VARGAS, 2008). 

De acordo com Zaluar (2004) o comércio de drogas ilícitas se expandiu, no Brasil, a 

partir do final de década de 1970. A década subsequente é considerada decisiva, uma vez que 

marca a diversificação dos tipos de entorpecentes comercializados e a ampliação maciça do 

consumo. Para a autora,  

 

[...] a criminalidade moderna e empresarial desde então é organizada segundo 

os princípios do lucro e da defesa dos interesses econômicos do grupo que 

controla o empreendimento, mas faz isso contra a lei. A demanda que garante 

os altos lucros é consequência de mudanças no estilo de vida e nas concepções 

do trabalho, do sofrimento e do futuro [...] O jogo, as drogas e a diversão 

tornaram-se o objetivo mais importante na vida para muitos setores da 

população, especialmente os mais jovens. O crime organizado desenvolveu-

se nos atuais níveis porque tais práticas socialmente aceitáveis foram proibidas 

por força da lei, possibilitando níveis inigualáveis de lucros a quem se dispõe 

a negociar com esses bens (ZALUAR, 2004, p. 48-49).           

 

A “economia das drogas” é um fenômeno complexo e multiescalar, cujos extremos 

variam das redes internacionais ao tráfico localizado, realizado nas favelas, bares, boates, 

instituições de ensino etc. Nesse sentido, se compreendermos os circuitos econômicos dos 

entorpecentes como sistêmicos, é possível reconhecer dois subsistemas: o “subsistema 

importação/exportação/atacado” e o “subsistema varejo” (SOUZA, 2005, p. 54-55).  

O “subsistema importação/exportação/atacado” derivou da crescente complexificação 

da atividade do tráfico, com uma articulação internacional com vistas à produção, distribuição 

e consumo de entorpecentes que, em função das necessidades de legalização dos ganhos 

financeiros (“lavagem de dinheiro”), produziu uma integração com o sistema financeiro 
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(MACHADO, 2008). Integram essas redes, além dos grandes traficantes de tóxicos, os seus 

“sócios”171 e “facilitadores”172 (SOUZA, 2005). 

O “subsistema varejo” possui níveis ainda maiores de heterogeneidade e complexidade. 

Engloba, além dos pequenos e médios traficantes, uma espécie de atacado de pequeno porte, 

formado por traficantes que se dividem entre a atuação direta no varejo e o fornecimento para 

outros varejistas, concentrando, portanto, maior poder econômico. Esses pequenos atacadistas, 

em função de estarem baseados em espaços segregados e sujeitos aos mesmos riscos dos 

varejistas em geral, são socialmente muito mais próximos destes do que dos grandes traficantes 

ligados ao subsistema importação/exportação/atacado (SOUZA, 2005).  

Já fizemos alusão, em momento anterior do presente trabalho, à heterogeneidade  

constitutiva do hiperprecariado, distinguindo, na ocasião, aquela parcela de indivíduos 

hiperprecarizados particularmente envolvida com atividades ilícitas, dentre as quais o tráfico 

de drogas de varejo. Essa distinção, aparentemente clara do ponto de vista conceitual, é 

empiricamente complexa, uma vez que esses sujeitos presentes nas ocupações possuem origens 

sociais e trajetórias de vida semelhantes às dos ‘moradores comuns’, muito frequentemente são 

ligados por relações pessoais (inclusive de parentesco) e por laços de pertencimento aos espaços 

de residência. 

O hiperprecariado criminal-informal ou “hiperprecariado armado” corresponde 

justamente a essa fração dos trabalhadores hiperprecarizados vinculada diretamente ao 

capitalismo criminal-informal, exercendo atividades típicas do tráfico de entorpecentes, a 

exemplo do ‘gerenciamento’ de ‘bocas de fumo’, transporte, distribuição e comercialização de 

drogas e contabilização das finanças (SOUZA, 2005). 

Na tentativa de nos afastar do juízo moral que reveste a maioria das análises sobre a 

sociabilidade criminosa desses grupos sociais, recorremos às palavras de Souza (2005, p. 66): 

 

A vinculação com a economia ilegal se dá sobre a base de uma racionalidade 

econômica, aplicada à luz da realidade social de um país marcado por uma 

proverbial desigualdade de oportunidades, notadamente no que tange ao 

acesso a bons empregos no setor formal da economia, e não por qualquer 

“desvio moral” ou “inclinação patológica para o crime”. [...] Muito embora o 

risco de vida e a mortandade efetiva (especialmente entre “gerentes” e 

“soldados”) sejam elevados, há um núcleo de cálculo econômico racional que 

                                                           
171 Souza (2005, p. 54-55) define como “sócios” aqueles agentes responsáveis por diversas etapas da processo de 

produção, comercialização e distribuição dos entorpecentes, atuando em atividades como a lavagem de dinheiro 

e o transporte.  
172 Para o mesmo autor, os “facilitadores” são aqueles agentes não diretamente ligados à produção ou distribuição 

dos entorpecentes, mas que garantem, por meio das funções que exercem em aparelhos de fiscalização e controle, 

estabilidade e segurança ao tráfico (ex: policiais corruptos, funcionários de portos e aeroportos etc.) 
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desestimula os jovens pobres, moradores de favelas e loteamentos periféricos 

a optarem por um emprego de salário mínimo ou um subemprego mal-

remunerado em detrimento de uma colocação mais bem remunerada no 

âmbito de uma quadrilha. Isso para não falar da fuga do desemprego crescente. 

Ademais, o dinheiro não é o único fator de atuação: o status ou prestígio social 

(perante mulheres jovens, por exemplo) e o poder de portar uma arma de fogo 

e ser uma “autoridade” na comunidade também pesam na balança. Afinal, para 

quem quotidianamente experimenta o desprezo e a discriminação, de fundo 

tanto econômico quanto racista, da parte dos privilegiados da cidade, qualquer 

sensação de poder é fonte de incremento da autoestima.           

 

Feitas as devidas ressalvas de que estas reflexões buscam se distanciar do tom moralista 

contido no discurso midiático e do senso comum sobre a sociabilidade criminosa, eivadas de 

preconceito e de opiniões ancoradas em uma moralidade instituída - cuja genealogia fora bem 

descortinada por Nietzsche (1999) - que contamina, inclusive, alguns trabalhos acadêmicos, 

saliente-se, desde já, que seria ingênuo ignorar, por outro lado, o papel conservador e 

heterônomo que, sob certos aspectos, o ‘hiperpecariado armado’ desempenha, especialmente 

em sua feição diretamente vinculada ao tráfico de drogas de varejo.  

No caso de João Pessoa-PB, o tráfico de drogas de varejo e as disputas territoriais por 

ele ensejadas, cuja repercussão mais ampla nos meios de comunicação data do início dos anos 

2000, ganharam grande destaque a partir do surgimento de duas facções que passaram a 

rivalizar em torno do comando da atividade em áreas precárias da cidade: ‘Okaida’ e ‘Estados 

Unidos’.  

De acordo com relatos de agentes policiais com os quais conversamos informalmente e 

das informações contidas no material jornalístico que pesquisamos, a facção criminosa Okaida 

(OKD), cuja grafia e pronúncia constituem uma variação linguística derivada de Al-Qaeda, foi 

criada por iniciativa de jovens que cumprem pena no sistema carcerário paraibano. Surgida no 

início dos anos 2000, em meio às repercussões dos atentados ocorridos em 11 de setembro de 

2001 no edifício World Trade Center, a facção objetivava controlar o tráfico de drogas em 

determinados bairros da cidade e, para tanto, orquestrava, a partir dos presídios, ações marcadas 

pela extrema violência (sobretudo homicídios caracterizados pelas decapitações, incineração de 

corpos, mensagens afixadas nos cadáveres etc.). A denominação Okaida, portanto, foi inspirada 

na organização chefiada pelo saudita Osama Bin Laden, amplamente disseminada pelos meios 

de comunicação como organização terrorista. 

Em uma reportagem realizada pelo programa televisivo ‘A Liga’ (exibido na Rede 

Bandeirantes de Televisão) acerca da realidade dos presídios paraibanos, um dos presos revelou 

participar da fundação da referida facção criminosa. Reproduzimos o seu depoimento nas linhas 

que se seguem: 
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Essa tatuagem aqui significa Okaida. É uma facção. Eu e mais uns que não 

vou citar o nome, da Okaida [...] nós foi quem deu início, né! Na Okaida. 

Porque a Okaida a gente criou. Essa ideia de Okaida a gente criou foi dentro 

de um reconhecimento no [presídio do] Roger. Aí um tal lá era fã de Osama 

Bin Laden e ele tinha uma livro lá e disse: “ô parceiro, Osama Bin Laden e 

tal. Vamos botar Okaida. É Okaida”. Aí pronto. Aí saiu: “Aí parceiro, hoje em 

dia é Okaida, é Okaida!”. Nós tivemos conhecimento que na época foi vinte 

homem separado dentro da cadeia, como líder da cadeia e eu fui um dos tal 

também. Nós era os mais perigoso dentro da cadeia do Roger naquele tempo 

(Fundador da Okaida. Entrevista concedida ao programa ‘A Liga’ em 

13/10/2015)173       

 

Em contrapartida, para fazer frente aos objetivos da Okaida, surgiu, quase que 

simultaneamente, a facção Estados Unidos (EUA), cuja denominação buscou, inspirando-se nas 

disputas geopolíticas que marcaram o início deste século, evidenciar a situação de completo 

antagonismo em relação àquela organização criminosa.  

Também originada nos presídios da capital paraibana, o EUA se constituiu a partir de 

desavenças entre determinados grupos dentro do sistema prisional. As razões para a rivalidade 

entre as facções foram evidenciadas por um de seus integrantes em entrevista concedida ao 

mesmo programa televisivo supramencionado, em um diálogo que reproduzimos a seguir: 

 

Repórter de ‘A Liga’: Uma das coisas que me chamou atenção aqui foi uma 

bandeira dos Estados Unidos desenhada aqui na parede. Vocês fazem parte da 

facção, é isso? 

Entrevistado: É isso sim! 

Repórter de ‘A Liga’: Alguém sabe dizer por que foi escolhido o nome 

Estados Unidos? 

Entrevistado: A facção foi lançada dentro da cadeia. Eles se autodeterminaram 

Okaida, né? E nós, como não aceitamos o que eles queria fazer na favela onde 

a gente morava, aí criamos os Estados Unidos, que era contra a Okaida. E até 

hoje nós tá aí, contra eles aí. Só que o negócio da gente é progresso e a união 

entre nós aqui. E a nossa guerra é com eles não é com os familiares deles. Só 

que eles pegam nossos familiares, mata filho, esposa. Eles não têm coragem 

de enfrentar a gente, descontam na nossa família que é a nossa fraqueza 

(Diálogo entre repórter do programa ‘A Liga’ e um jovem integrante da facção 

EUA, 18/07/2016)174. 

  

Outro elemento importante nessa rivalidade é a aliança, fartamente noticiada por vários 

meios de comunicação e confirmada pelos integrantes das facções entrevistados pelo programa 

                                                           
173 Disponível em: <http://entretenimento.band.uol.com.br/aliga/cronicas-do-presidio/videos/ultimos-

videos/15636481/integra---episodio-3.html>. Acesso em: 27 out. 2016. 
174 Disponível em: <http://entretenimento.band.uol.com.br/aliga/2016/videos/programas/homofobia-nos-

presidios-e-bebes-nas-ruas/15932144/parte-2-presos-falam-com-caze-sobre-relacao-com-homossexuais-no-

presidio.htm>. Acesso em: 27 out. 2016. 
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‘A Liga’, existente entre o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa originária 

do estado de São Paulo, e o EUA. 

Segundo um líder da Okaida entrevistado pela reportagem, o PCC tentou, a exemplo do 

que fez em outros estados, disputar o tráfico de drogas em João Pessoa, fato não aceito pela 

facção paraibana. A aliança com os EUA teria sido firmada, de acordo com as informações nem 

sempre precisas que são veiculadas, depois de um episódio, ocorrido no ano de 2010, em que 

um suposto integrante do PCC foi assassinado em uma comunidade dominada pela Okaida. 

Seja como for, o fato é que essa aliança é narrada como verdadeira pelos moradores das 

periferias de João Pessoa (inclusive das ocupações estudadas neste trabalho), o que demonstra 

a influência dessas disputas no seu imaginário. 

Para além das disputas decorrentes diretamente do tráfico de drogas, as facções Okaida 

e Estados Unidos produziram significações imaginárias amplamente disseminadas na periferia 

de João Pessoa. Desenvolveram, para tanto, todo um instrumental simbólico-identitário cuja 

mística ultrapassa a racionalidade estritamente econômica inerente ao comércio de 

entorpecentes. Símbolos, cores, músicas, roupas, acessórios, além das respectivas siglas, são 

facilmente reconhecidos pelos seus integrantes, fato que cria laços de pertencimento e 

identidade. A Figura 84 e o Quadro 03 contêm, respectivamente, símbolos e músicas que 

integram o universo identitário das facções. 

A Okaida possui dois símbolos principais, geralmente expressos em tatuagens: o boneco 

Chucky, personagem do filme “Child´s Play”, cuja tradução recorrente no Brasil é “Brinquedo 

Assassino” e; ‘bobos da corte’, invariavelmente representados com feições agressivas. A cor 

vermelha é a mais usada pela facção na produção de seus símbolos. 

O Estados Unidos, por seu turno, possui como principais figuras simbólicas a bandeira 

estadunidense e carpas japonesas, espécie de peixe que também figura, segundo agentes 

policiais, no universo simbólico-identitário do PCC. 

As músicas alusivas às duas facções, facilmente encontradas na rede mundial de 

computadores, geralmente concebidas como funk e/ou rap, contêm apologias explícitas à 

violência física, armas, domínio, poder e, obviamente, provocações direcionadas para a facção 

rival.   

 

Figura 84 – Símbolos utilizados pelos integrantes das Facções Okaida e EUA 
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Fonte: Editado pelo autor com base em material encontrado em reportagens veiculadas na internet175. 

 

Quadro 03 – Letras de músicas alusivas às facções Okaida e Estados Unidos 

Bonde da Okaida Estados Unidos vs Okaida – Resposta  

Facção que incomoda se torna seu pesadelo 

É o bonde da Okaida tipo Comando Vermelho 

Facção que incomoda se torna seu pesadelo 

É o bonde da Okaida tipo Comando Vermelho 

Tá Ligado como é os parceiro já não aguenta 

É só pistola Glok, doze e ponto quarenta 

A parada é sinistra e os parceiro não perdoa 

O bonde tá bolado dominando João Pessoa. 

 

Se tu fecha com Sadan neguinho tu tá fudido 

Facção de verdade é o Estados Unidos 

Se tu fecha com Bin Laden é porque tu é babão 

Um tiro na tua boca pega no ovo e no pau 

Okaida o carai, vocês são alemão 

Sou Estados Unidos verdadeira facção 

A vida do crime é louca amigo 

Se liga maninho que eu venho cantar 

O bonde sinistro é o dos americanos 

Estados Unidos da Paraíba 

Caçadores de robô e prontos pra meter bala 

No mundo é famoso já é conhecido 

Como bonde matador de Okaida. 

Fonte: Transcrição feita pelo autor com base no sítio eletrônico youtube.com, 2016176.  

  

Diante de nossas experiências junto às comunidades pesquisadas em João Pessoa, 

constatamos que, para muitos jovens, a identificação como membro ou simpatizante dessas 

facções produz, além de alguma vantagem econômica, certo status, por meio do qual a sua 

existência recupera alguma visibilidade. Nesse sentido, o pertencimento a esses coletivos 

criminosos é visto como caminho para relacionamentos amorosos, diversão, emoções derivadas 

do ato de transgressão, reconhecimento e visibilidade social. Desse modo, os motivos pelos 

quais diversos jovens assumem a condição de integrantes ou simpatizantes desta ou daquela 

facção relacionam-se, muito especialmente, ao desejo de “ser considerado” (DIÓGENES, 

1998). 

Além disso, nas comunidades marcadas pela violência, fazer parte de uma facção pode 

significar a inserção em uma “rede de proteção paralela, em que a circularidade da violência 

condensa proteção e agressão, em que atacar torna-se a regra básica de segurança” 

(DIÓGENES, 1998, p. 118).  

                                                           
175 Uma dessas reportagens por ser acessada neste link:< http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/faccoes-al-qaeda-

e-eua-disputam-controle-do-trafico-em-joao-pess/n1597654715441.html >. Acesso em: 22 jul. 2016.     
176 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wSeADosGPVs>. Acesso em: 17 dez. 2016.   
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As rivalidades entre as facções e suas consequências violentas não ficam circunscritas 

aos espaços carcerários. Ao contrário, elas se desdobram em vários bairros de João Pessoa e 

são retroalimentadas diariamente, tendo como combustível os frequentes episódios de 

violência, conforme evidencia uma das centenas de notícias veiculadas pela imprensa local: 

 

Briga de gangues e assalto causam tumulto em estação de trem, na 

Capital 

Informações sobre os casos foram passadas pelas assessorias de 

comunicação da CBTU e da Polícia Militar. Nas duas ações, não foram 

registrados feridos. 

 

Uma briga de membros de facções rivais [Okaida x EUA] e um assalto 

causaram tumulto, na manhã desta sexta-feira (26), na estação de trem do 

bairro de Mandacaru, na Zona Norte de João Pessoa. 

De acordo com a assessoria da Companhia Brasileira de Trens Urbanos em 

João Pessoa (CBTU), membros de duas gangues que disputam o comando do 

tráfico de drogas no bairro entraram em confronto e houve disparos de arma 

de fogo.  

Ainda segundo a assessoria, durante a ação, não houve registro de feridos no 

local e os horários dos trens não foram alterados. 

Já segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar, no mesmo local 

do confronto de gangues foi registrado um assalto contra uma pessoa que 

estaria esperando a chegada do trem.  

De acordo com a assessoria da PM, o crime foi cometido por dois homens 

armados, que levaram a carteira da vítima. Os bandidos conseguiram fugir 

(PORTAL CORREIO, 2016)177. 

  

As disputas entre as facções e seus embates violentos geraram repercussão em grandes 

veículos da imprensa nacional, conforme evidencia a reportagem realizada pela versão 

eletrônica do Jornal Folha de São Paulo, transcrita parcialmente a seguir. 

 

Guerra entre 'EUA' e 'Al Qaeda' leva terror a João Pessoa. 

No coração dos conflitos, centrados na periferia, estão grupos que controlam 

diferentes áreas da cidade: a "Okaida", nome inspirado na rede terrorista Al 

Qaeda, e os "EUA", inimigos da Okaida.  

Nessa disputa batizada pelo principal conflito mundial deste século, a história 

se resume à luta pelo comando do tráfico ou de presídios, diz a polícia. Mas 

moradores da periferia relatam que o problema é mais profundo e se nutre da 

rivalidade entre bairros.  

Sob ameaça de morte, jovens são proibidos de frequentar espaços visados por 

jovens de áreas rivais, ainda que não tenham ligação com o crime. Pichações 

das gangues marcam cenas de homicídios.  

                                                           
177 Disponível em: <PORTAL CORREIO. Briga, gangues e assalto causam tumultuo na estação de trem na Capital. 

João Pessoa, 26 ago. 2016. Disponível em: 

<portalcorreio.com.br/noticias/policia/crime/2016/08/26/NWS,283430,8,153, NOTICIAS, 2190-BRIGA-

GANGUES-ASSALTO-CAUSAM-TUMULTO-ESTACAO-TREM CAPITAL.aspx>.  Acesso em: 29 out. 

2016. 
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A briga entre torcidas organizadas também estimula a violência, dizem 

moradores. Apesar de torcerem para o mesmo time, o Botafogo-PB, a Torcida 

Jovem da Paraíba e a Fúria Independente são de bairros rivais, e mobilizam 

centenas de jovens (FOLHA DE SÃO PAULO, 17/03/2013)178. 

 

Essa intensa disputa, embora não seja a única, é uma das principais causas do 

elevadíssimo número de homicídios registrados em João Pessoa, fato que coloca a cidade entre 

as mais violentas do Brasil sob o aspecto da taxa de homicídios. De acordo com o estudo 

intitulado ‘Mapa da Violência: mortes matadas por armas de fogo – 2015’, de autoria de Julio 

Jacobo Waiselfisz, nos últimos anos, a cidade vem se posicionando nas primeiras posições da 

lista de municípios com mais mortes por arma de fogo, sobretudo quando nos referimos às 

ocorrências de homicídio de jovens negros.  

A título de exemplo, registre-se que, entre 2002 e 2012, a cidade de João Pessoa saltou 

da 12º para a 2º posição dentre as capitais com mais mortes de jovens (15 a 29 anos) por armas 

de fogo (WAISELFISZ, 2015). Em 2012, foram registradas 165,8 mortes por grupo de 100 mil 

habitantes na capital da Paraíba, bem acima da média nacional, que, no mesmo ano, foi de 72,5. 

Quando analisamos os dados referentes aos grupos étnicos, observamos que, também em 2012, 

foram registrados 138,1 homicídios de jovens negros para cada grupo de 100 mil, número mais 

elevado dentre todas as captais brasileiras. No mesmo ano, a proporção de homicídios sobre 

jovens brancos foi de 14,4 para cada grupo de 100 mil (WAISELFISZ, 2015). 

É extremamente complexa a tarefa de mapear os territórios dominados por essas 

facções, dada a capilaridade que os grupos alcançaram na periferia de João Pessoa. Pode-se 

dizer, entretanto, que determinadas áreas da cidade apresentam certa supremacia de uma ou de 

outra facção, o que não exclui a existência de zonas limítrofes em disputa e enclaves 

nanoterritoriais ( ruas, quarteirões, praças e outros espaços.) situados dentro de uma mesma 

comunidade179, tanto nas áreas de predomínio da Okaida como nas de preponderância dos 

Estados Unidos.  

As disputas entre as duas facções se espacializam por bairros periféricos como Alto do 

Mateus, Ilha do Bispo, Bairro dos Novais, Mandacaru e São José, sendo que estes abrigam 

algumas das mais populosas e precárias favelas de João Pessoa-PB. Além disso, também 

ocorrem conflitos em áreas do Centro da cidade.  

                                                           
178 Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/03/1247559-guerra-entre-eua-e-al-qaeda-leva-

terror-a-joao-pessoa.shtml>. Acesso em: 27 out. 2016. 
179 A dissertação de mestrado de Canuto (2015) traz boas reflexões sobre o modo como se processam essas relações 

de disputas territoriais a partir do estudo que o autor realizou em uma escola da cidade de Santa Rita, região 

metropolitana de João Pessoa. 
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Nos bairros Mandacaru e Novais, as disputas territoriais são as mais intensas, sendo que 

os homicídios praticados por uma ou outra facção são noticiados aos montes pela imprensa 

local. 

 As Ocupações Tijolinho Vermelho e Capadócia estão situadas em bairros/comunidades 

dominadas pela Okaida, enquanto que a Terra Nova se situa em território “americano”180.  

A partir do que experienciamos nas ocupações urbanas estudadas neste trabalho, 

pudemos constatar que o subsistema varejo do tráfico de drogas e as disputas entre as facções 

descritas têm se constituído como um grande desafio ético e político para a robustez das lutas 

sociais organizadas, impactando profundamente no seu cotidiano e demandando reflexões.  

Muitas das práticas espaciais dos militantes do TL nas ocupações são fortemente 

impactadas pelas relações de poder engendradas pelo tráfico de drogas de varejo, fato que tem, 

em determinadas circunstâncias, gerado conflitos e tensões internas. 

Um dos militantes do TL revelou em entrevista que, embora haja um diálogo satisfatório 

entre o movimento e os traficantes, essa relação é marcada pela instabilidade. Vejamos: 

 

Primeiro, é importante dizer que os caras são membros da comunidade. 

Alguns têm até mulher e filho na ocupação. Esse é um dos fatores que os 

obriga a manter algum grau de diálogo com os demais moradores. Segundo, é 

importante dizer que eles também não têm onde morar. Desse ponto de vista, 

a presença deles aqui não deixa de ter certa legitimidade. Isso não podemos 

ignorar. Porém, [...] quer dizer então que enquanto nossas ações não 

interferirem no negócio, o diálogo flui. O que não sabemos é o que pode 

ocorrer quando um determinado entendimento coletivo for contrário aos 

interesses deles. (Militante Terra Livre 01, 02/04/2015).      

     

  

Percebe-se na fala transcrita acima uma relação entre sujeitos cuja mediação ocorre por 

meio de uma implícita assimetria. Sabe-se que, no fundo, o “diálogo” fluente pode ser, 

abruptamente, substituído por uma “ordem expressa”. A “microfísica do poder” que daí resulta 

aponta para uma imposição dos traficantes frente aos demais ocupantes. Afinal, “quem é que é 

doido de enfrentar?”, disse um morador em uma reunião. 

Para que possamos analisar as nuances que marcam as relações entre o tráfico de drogas 

de varejo, as disputas engendradas pelas facções criminosas, os militantes do movimento Terra 

Livre e a mobilização/organização da luta, recorreremos à narrativa de episódios cotidianos 

que, em nossa visão, são reveladores dos desafios impostos por essa complexa realidade. Ao 

estruturarmos as narrativas atribuímos títulos aos episódios. 

                                                           
180 Expressão muito utilizada pelos próprios integrantes da facção em autorreferência.  



365 

 
 

 

4.4.1 Episódio 1: Hoje é dia de som  

 

Em algumas oportunidades foi possível perceber os reflexos da assimetria de relações 

de poder que caracteriza a relação entre os militantes do TL e os líderes e funcionários do 

tráfico, notadamente nas ocasiões em que alguma atividade política realizada nas ocupações foi 

inviabilizada, dentre outras razões, pelo excessivo ruído advindo de aparelhos sonoros.  

Conforme evidenciamos no princípio do presente capítulo, o excesso de ruído 

provocado por aparelhos sonoros é motivo para constantes conflitos nas ocupações. Diante 

disso, discutiu-se, em assembleia, a necessidade de disciplinamento de seu uso. Estabeleceu-se, 

depois de muitos impasses, que os proprietários de caixas de som e afins tomariam 

determinados cuidados para que seus momentos de lazer não se convertessem em incômodo 

para os demais moradores. Para tanto, em dias de semana e, sobretudo, no período noturno, o 

volume dos equipamentos deveria ser mantido em certo nível de intensidade de modo a não 

transcender os limites dos espaços onde estariam sendo produzidos os tais ruídos, regra que 

jamais foi respeitada, segundo relatam diversas pessoas com as quais conversamos sobre o 

assunto ao longo dos anos de pesquisa. 

Os principais descumpridores das recomendações coletivas quanto à intensidade dos 

ruídos na ocupação são identificados como aqueles pertencentes ao grupo que se vincula 

diretamente ao tráfico de drogas, tanto aqueles apontados como líderes quanto os seus 

funcionários. 

Experienciamos os efeitos dessa situação em uma reunião na qual se pretendia discutir 

elementos atinentes à organização de um ato que o TL promoveria na semana seguinte. Em 

função do elevadíssimo nível de ruído que atrapalhava o andamento das discussões, um 

militante do TL residente na ocupação se encarregou de solicitar a diminuição do volume, 

deixando escapar, depois de duas tentativas, a seguinte preocupação:  

 

Já pedi duas vezes. Não abaixaram! É melhor acabar a atividade porque 

ninguém tá ouvindo nada e eles não vão baixar, ainda mais que estão bebendo. 

Hoje é sexta-feira, é dia de som! (Morador Tijolinho Vermelho 15. Fala 

proferida em reunião no dia  24/04/2015).  

 

A atividade foi encerrada naquele instante.  

 

4.4.2 Episódio 2: O sumiço do revólver  
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O alto grau de mortandade e os riscos da atividade fazem com que os traficantes portem 

armas de fogo dentro das ocupações. Elas funcionam, na visão de seus possuidores, como 

ferramentas de autoproteção, ao mesmo tempo em que demarcam o poder e a capacidade de 

imposição desses grupos frente aos demais moradores. 

Episódio marcante e exemplar dessa relação se sucedeu na oportunidade em que um 

revolver revólver foi subtraído da residência de um dos “chefes” que, tão logo se apercebeu do 

ocorrido, empreendeu buscas por todo o prédio, criando um clima de tensão e medo nos demais 

moradores. Um suspeito foi identificado como autor do ato e ‘exemplarmente’ espancado, fato 

que, mais uma vez, reafirmou, por meio da imposição violenta, a relação de poder engendrada 

por esses grupos. 

 

4.4.3 Episódio 3: Bala na festa  

  

Constantemente envoltos por disputas entre grupos criminosos, os episódios de 

violência também se relacionam às tentativas de homicídio que, por várias vezes, assolaram as 

ocupações, a exemplo do tiroteio ocorrido no dia 01/03/2015, ocasião em que a comemoração 

do aniversário de um dos envolvidos no comércio de entorpecentes foi encerrada mediante a 

invasão de um desconhecido que, de arma em punho, disparou vários tiros contra os que 

estavam no recinto. 

Acerca desse episódio, uma moradora revelou: 

 

Essa situação é a mais perigosa. Com a gente eles são gente boa. Não 

incomodam, nem tratam mal. Mas, eles têm as rixas deles por onde eles 

andam, né? E nesse mundo que vivem o destino é cadeia ou cemitério. O medo 

que faz é essas coisas acontecerem dentro da ocupação, cheia de crianças e 

tudo mais, né? Então a gente fica com medo, mas não tem o que fazer 

(Moradora Tijolinho Vermelho 11. Conversa informal realizada em 

02/04/2015).   

   

Logo após o ocorrido, os moradores decidiram, em assembleia, que o portão principal 

da ocupação seria fechado todas as noites com cadeados para que se tivesse um controle mínimo 

do trânsito de pessoas, buscando evitar novos fatos como o narrado acima. A deliberação 

coletiva jamais foi colocada em prática, uma vez que dificultava a entrada de clientes.  

 

4.4.4 Episódio 4: “Aí os polícia vêm pra cima de nós!”  
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O caráter ilegal das ocupações e o estigma que sobre elas repousa já seriam suficientes 

para atrair as atenções do aparelho policial com grande frequência. Se somarmos esses fatores 

ao movimento de entrada e saída de ‘clientes’ e às denúncias efetuadas pelos habitantes das 

circunvizinhanças, teremos motivos mais do que suficientes para, em um histórico e amplo 

contexto de criminalização dos pobres como o que reveste o urbano brasileiro, a realização de 

operações policiais com uma constância perturbadora. Os relatos transcritos abaixo contêm a 

experiência de moradores que foram vítimas de abordagem policial dentro das ocupações. 

 

Essas coisas aí que vocês sabem que tem chama os polícias. Aí os polícias 

vêm pra cima de nós. Não querem saber quem é e quem não é! Eles já 

chegaram na ignorância. Quem chegava e queria entrar eles não deixavam. 

Quem estava lá em cima, nos andar de cima, eles não deixavam descer. E 

entraram certo. Procurando uma pessoa. Essa pessoa que eles estavam 

procurando não encontraram. Chegaram com armas na mão, chutando as 

portas dos apartamentos, querendo que alguém informasse sobre esses caras. 

Falando que esses caras já estavam na mira da polícia e que se não informasse 

ia prender todo mundo. A gente conhecia o cara. O cara é errado. Faz as coisas 

deles. Mas, ninguém vai dizer onde o cara tava, né? E a raiva dele era essa! 

Ninguém queria dizer! E isso é constante! De vez em quando eles aparecem 

por lá! De outra vez eles foram e chegaram a me agredir, dizendo que eu tinha 

maconha, era o traficante que abastecia o centro. Eles diziam que tinham essa 

informação. Aí eu abri a porta da minha casa e disse que eles podia procurar. 

Reviraram minha casa toda, bagunçaram tudo. Botaram pressão em mim e na 

minha esposa, dizendo que se eles quisessem engrossar o caldo eles 

engrossava! Eles disseram até que não tá escrito na testa de ninguém quem é 

trabalhador e quem é vagabundo. Eles saíram gritando, dizendo que tava dois 

a zero pra gente, mas que eles iam virar o jogo [...] Como nós é pobre e eles 

pensa que todo pobre é bandido eu acho que eles iriam lá de todo jeito. Mas, 

com os caras que fazem as coisas erradas lá dentro eles têm mais um motivo, 

né? (Morador Tijolinho Vermelho 12. Fala proferida em reunião no dia 

05/03/2015). 

 

A polícia vem aqui direto. Na maioria das vezes, não vieram na ignorância 

não. Porque eu já disse a eles que aqui tem gente de bem. Mas um dia um 

menino enterrou um material no barraco de outro. Não sei como a polícia ficou 

sabendo. Eu sei que eles vieram aqui e deram um ‘baculejo’ em todo mundo. 

Nesse dia foram brutos. Não chegaram a espancar, mas vieram com palavrão, 

com ignorância. Até que acharam o que queriam e queriam por fim da força 

que a gente dissesse de quem era. O rapaz que fez isso não bota mais os pés 

aqui, porque se botar já tem ordem para matarem ele (Morador Capadócia 01. 

Fala proferida em reunião realizada no dia 11/09/2015)   

 

Teve um dia que dois meninos daqui furaram uma blitz e vieram pra cá nas 

carreiras, em cima de uma moto. A polícia veio atrás. Eu não sei se eles tinham 

droga ou arma. Eu sei que eles furaram essa barreira e os polícia vieram atrás. 

Quando chegaram aqui nas carreira que iam subir nesse barranco aqui 

[pequena elevação no terreno onde está instalada a Ocupação] os polícia 

mandaram bala. Acertou as costas de um que caiu aí mesmo e foi pro hospital 

com risco de não andar mais (Moradora Terra Nova 06. Fala proferida em 

reunião realizada no dia 23/04/2016). 
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Assim, a existência de praticantes de atividades ilícitas dentro das ocupações serve de 

argumento para desqualificar a luta e como justificativa para as constantes ações policiais, 

caracterizadas, via de regra, pela truculência e intimidação.     

 

4.4.5 Episódio 5: O tráfico como agente de cooptação  

 

Outro problema que observamos na nossa experiência empírica é a influência negativa 

que o tráfico de drogas de varejo pode exercer sobre as possibilidades de engajamento político 

de determinados moradores, notadamente os jovens. Examinemos o episódio narrado por um 

militante do movimento Terra Livre acerca disso: 

 

Rapaz, tinha um cara aqui na ocupação que resolveu se engajar de verdade na 

luta. Ele não tinha mais que vinte anos. Um cara ativo, com boa capacidade 

de comunicação. Enfim, um cara guerreiro. Ele chegou, durante um certo 

período, a militar conosco em outras lutas que o movimento encampou e nos 

ajudava muito nas tarefas de formação e articulação de protestos. Um cara que 

a gente até hoje não conseguiu encontrar igual. Aí, um belo dia, olha só o que 

aconteceu: ele teve um desentendimento com os caras aqui e armaram pra ele. 

Pegaram ele, deram uma surra e mandaram ele ir embora. Depois ficamos 

sabendo que o motivo do desentendimento foi porque os caras entenderam que 

ele queria ser o ‘chefão’ da ocupação (Militante Terra Livre 01. Conversa 

informal realizada em 10/12/2014). 

   

4.4.6 Episódio 6: “Aqui é ‘Estados’, rapaz. Tu vai é morrer!” 

  

O TL busca articular politicamente os territórios de luta por meio da realização de 

reuniões chamadas “intercomissionais”. Nelas, as comissões constituídas no âmbito das três 

ocupações se reúnem, de modo que haja um rodízio das sedes desses encontros. O objetivo 

dessa prática é a troca de experiências para geração de uma unidade política entre as ocupações, 

fortalecendo a luta e ampliando a capacidade de mobilização. 

Contudo, existe uma séria restrição para a ocorrência dessas reuniões: membros 

identificados com a Okaida não devem adentrar nos territórios dominados pelos EUA e o 

contrário também é verdadeiro. Testemunhamos isso em uma situação de extrema tensão que 

passamos a narrar a partir deste instante.  

Em agosto de 2016, foi agendada uma reunião intercomissional na Ocupação Terra 

Nova. Além dos integrantes das comissões pertencentes ao Tijolinho Vermelho e à Capadócia, 
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representantes de outra ocupação, denominada de Morada Nova181, também foram instados a 

comparecer ao encontro. Dois deles se dispuseram a participar da reunião e se dirigiram ao local 

da atividade, utilizando-se do transporte oferecido por membros do TL. 

Pouco antes do início da reunião, enquanto transitávamos pela Ocupação Terra Nova 

para anunciar aos membros de sua comissão a nossa presença, nos deparamos com uma situação 

de extrema tensão: três jovens residentes na Terra Nova interpelaram um dos integrantes da 

Morada Nova acerca de um adereço que este utilizava (um brinco de coloração prateada, 

caracterizado pela presença de uma esfera brilhante). O jovem respondeu ao questionamento 

afirmando se tratar de uma alusão à facção Okaida (“Aqui é Okaida!”, disse o jovem.). Nesse 

ínterim, percebendo o quadro tenso que se desenhava, nos aproximamos para entender o 

ocorrido, momento em que testemunhamos as seguintes falas proferidas por um dos jovens 

residentes na Terra Nova: 

 

Aqui é Estados, rapá! Que onda é essa? Você vem aqui nas nossa área pra 

ficar de pagação? Tu só não vai morrer agora porque eu tô sem um revólver 

aqui. Se tivesse, eu ia meter é bala na tua cara pra tu deixar de ser vacilão! 

Todo mundo sabe que aqui é Estados. Tu vai é morrer (Morador Terra Nova 

07 - integrante da facção Estados Unidos. Conversa informal realizada em 

13/08/2016).          

 

Os militantes do TL afirmaram, como tentativa de evitar maiores danos, que não 

integravam nenhuma facção e que sua atuação na Terra Nova estava relacionada, 

exclusivamente, aos processos políticos de luta pela moradia. A resposta obtida foi: 

 

Não. Fique peixe! Com vocês não tem nenhuma não! A gente sabe quem é 

vocês! Agora leve esse cara daqui que eu vou ali embaixo e voltar com um 

revólver cheio de bala para estourar a cara dele. Se quando a gente voltar ele 

tiver aqui nós enche ele de bala. Ninguém tira onda de carai de Okaida nessas 

área não (Morador da Terra Nova 07 integrante da facção Estados Unidos. 

Conversa informal realizada em 13/08/2016).    

 

Diante do quadro de tensão, o jovem ameaçado foi retirado da Ocupação Terra Nova e 

a reunião intercomissional cancelada naquele instante. 

Tal episódio gerou, além de forte tensão, uma situação conflituosa entre os militantes 

do TL. Uma parte do grupo acreditava que, dado o quadro de perigo, foi uma decisão prudente 

                                                           
181 A Ocupação Morada Nova se constituiu em julho de 2016 nas ruínas de um imóvel histórico situado no Centro 

de João Pessoa-PB. O TL passou a auxiliar os moradores do local desde os primeiros dias de existência da 

ocupação, articulando-a politicamente e envolvendo-a nas atividades políticas do movimento. Frise-se que a 

Ocupação Morada Nova não integra diretamente o universo estudado nesta tese, uma vez que, dadas as limitações 

do processo de pesquisa, não a incorporamos ao núcleo central de nossa análise. 
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deixar a ocupação e cancelar a atividade prevista. Outra parte se posicionou de modo contrário, 

avaliando a retirada do local como um recuo explícito frente às imposições dos membros da 

facção Estados Unidos, ponderando que tal ação seria potencialmente prejudicial à 

continuidade das atividades políticas na área. 

Registre-se que, mesmo após o episódio narrado, as atividades do TL junto à Ocupação 

Terra Nova seguem sendo realizadas. 

 

4.4.7 Episódio 7: A morte dentro da ocupação  

 

O dia 17/11/2015 foi especialmente triste para os moradores da Ocupação Tijolinho 

Vermelho. As razões disso foram divulgadas amplamente pela imprensa local, conforme 

evidencia a notícia veiculada por um dos principais sítios eletrônicos jornalísticos da cidade: 

 

Mulher é encontrada morta dentro de tambor de lixo em João Pessoa 

Corpo foi achado no bairro do Varadouro, no início da manhã desta terça. 

Vítima tinha uma perfuração de tiro e as mãos amarradas, segundo PM.  

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um tambor de lixo no bairro do 

Varadouro, em João Pessoa, no início da manhã desta terça-feira (17). 

Segundo informações da Polícia Militar, o tambor foi colocado em frente a 

uma casa. O morador da residência encontrou a caixa com a mulher morta e 

acionou a polícia. 

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com uma 

perfuração causada por arma de fogo, na testa. A mulher ainda estava com as 

mãos amarradas, conforme as primeiras informações divulgadas pela polícia. 

Junto ao corpo, a polícia encontrou pedras de crack. Após identificação do 

corpo, a polícia foi informada que a mulher tinha uma filha de três anos. 

A criança foi localizada em um dos apartamentos da comunidade Tijolinho 

Vermelho, como é conhecida a ocupação do antigo Hotel Tropicana, onde a 

mulher vivia com a filha.   

Uma equipe de perícia do Instituto de Polícia Científica (IPC) encaminhou o 

corpo para a Gerência de Medicina e Odontologia Legal (Gemol), no bairro 

do Cristo Redentor. A polícia fez buscas no local, mas até as 7h45 (horário 

local), nenhum suspeito tinha sido localizado 

Para Canrobert Rodrigues, delegado de homicídios, o tambor onde o corpo foi 

despejado ficava localizado em frente ao prédio onde a vítima morava. “O 

primeiro indício é de que ela tenha sido assassinada nas proximidades do 

antigo Hotel Tropicana, ou até mesmo dentro, colocada dentro do tambor de 

lixo, que ficava na frente do prédio, e levada até a porta da casa dentro do 

tambor”, analisou o delegado (G1-PARAÍBA, 2015)182. 

 

Embora os moradores, por razões óbvias, evitassem externar suas desconfianças acerca 

dos motivos que levaram ao ocorrido, conseguimos, em nossos diálogos cotidianos, captar o 

                                                           
182 Disponível em: <http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/11 /mulher-e-encontrada-morta-dentro-de-

tambor-de-lixo-em-joao-pessoa.html> Acesso em: 27 out. 2016. 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/11/filha-de-mulher-achada-em-tambor-de-lixo-e-entregue-conselho-tutelar.html
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sentimento de tristeza que se instalou na ocupação e seus impactos sobre a sua capacidade de 

resistência. 

   

Tá vendo o que eu digo? Morar em um lugar desse é difícil, só sabe quem 

passa. A gente vive com todo tipo de problemas que você imaginar. E ainda 

tem essas coisas. Eu não sei lhe dizer muita coisa sobre esse acontecido. Não 

sei se ela era envolvida com droga. Assim, eu sei que ela usava, mas não sei 

se ela vendia ou qualquer coisa. Agora ela vivia aqui na boa, não arrumava 

confusão. Nem nada. É muito triste, né? Uma pessoa jovem, com uma criança 

novinha, ser morta e jogada no lixo. Você tem noção disso? Jogaram ela no 

lixo, como se fosse um bicho morto. É por uma coisa dessas que quase todo 

mundo não vê a hora de ter suas casinhas, cada um se fechar dentro de suas 

casa e cada um que resolva seus problema. Porque isso tudo não é fácil. Quem 

é que tem animação de fazer as coisa desse jeito? Como é que você pode se 

concentrar na luta, fazer reunião, protesto e ir lá bater de frente com os homi 

da prefeitura, sendo que acontece uma coisa dessa? Eles diz logo: “Ah, você 

mora lá na invasão onde mataram a menina e jogaram no lixo, né?” (Moradora 

Tijolinho Vermelho 11. Conversa informal realizada em 15/12/2015). 

 

O assassinato em tela foi amplamente sentido pela comunidade residente no Tijolinho 

Vermelho, gerando grande desânimo interno, inclusive para assuntos relacionados à 

organização de atividades políticas. Esse e outros fatos relacionados ao tráfico de drogas e às 

heteronomias por ele engendradas acabaram por se constituir como um dos principais fatores 

responsáveis pela dissuasão da luta pela desapropriação do prédio para fins de moradia.  

 

4.4.8 Episódio 8: As “linhas” do presídio  

  

“Linhas do presídio” ou tão somente “linhas” é o modo como os moradores das 

ocupações, sobretudo da Capadócia, referem-se às constantes ordens e recomendações advindas 

de detentos do sistema prisional paraibano que, tendo residido na comunidade adjacente à 

ocupação e exercido papéis destacados na estrutura do varejo de entorpecentes local, 

continuam, mesmo presos, comandando a atividade e interferindo, de diversas maneiras, no 

cotidiano dos territórios de luta.  

Nesse sentido, muitas das questões que integram o dia a dia da Capadócia são 

diretamente impactadas pela influência dessas “linhas”. Conflitos entre vizinhos, destinação de 

barracos vazios, gerenciamento das atividades ilícitas e outras situações são, muitas vezes, 

decididas pelos desígnios contidos nessas comunicações. A título de exemplo, examinemos 

uma situação conflituosa, ocorrida no mês de setembro de 2016, que envolveu dois vizinhos 

em torno da instalação de um receptor de efluentes doméstico (fossa séptica) em área limítrofe 
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entre dois barracos. Ante a resistência de um dos indivíduos envoltos na contenda em ceder 

parte de uma área (subutilizada) para que seu vizinho pudesse construir a fossa, assim se 

posicionou, em reunião de comissão, um dos moradores encarregados de intermediar o conflito: 

 

A pessoa vai falar com ele e ele vem nas ignorância. Não sabe falar com 

ninguém. Ele disse que aquele pedaço ali é dele e ninguém mexe. Aí tá o rapaz 

querendo fazer a fossa dele e não pode. Porque o barraco dele é muito 

pequeno. Na frente tem um barraco e atrás tem o muro, o muro que era da 

escola. Eu vou falar com ele de novo. Se ele vier com ignorância de novo, 

quando chegar aqui as “linhas” eu vou contar a situação. O cara é doido, mas 

sabe com que mexe. Quero só ver. Chegar a ordem da figura lá e ele dizer que 

não faz. Ele amanhece é com a cara cheia de bala. Basta uma “linha” dessa 

chegar aqui dando a ordem (Morador da Capadócia 13. Fala proferida em 

reunião no dia 30/08/2016).       

 

Não foi difícil perceber, ao longo dos anos de pesquisa, que a tutela exercida pelo tráfico 

impacta, direta ou indiretamente, nas formas de luta. Nesse sentido, consideramos muito 

sintomático o episódio ocorrido no dia 28/11/2015. Nessa data, conforme evidencia a Figura 

85, ocorria um protesto conjunto das Ocupações Tijolinho Vermelho e Capadócia. 

Dias antes da supramencionada ação, um morador da Capadócia, filho de uma militante 

integrante da comissão de moradores, envolveu-se em episódio de violência, resultante de 

desavenças internas, motivo pelo qual recebeu ameaças de morte advindas das “linhas”.  

Durante o protesto, chegou-nos a informação de que homens armados estavam na 

Capadócia procurando o rapaz. Por esse motivo, a maioria dos militantes decidiu interromper 

o ato político e, imediatamente, regressar, junto com a genitora do jovem, para a ocupação, a 

fim de interceder no sentido de evitar a consumação dos intentos ordenados pelas “linhas”. 
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Figura 85 – Moradores das ocupações Tijolinho Vermelho e Capadócia protestam em 

frente à Secretaria Municipal de Habitação (SEMHAB) 

 
Fonte: Thiago Lima, 28/11/2015. 

 

O esvaziamento do ato político, embora não tenha impedido o alcance de boa parte dos 

objetivos pretendidos, é revelador do modo como o tráfico de drogas de varejo e a sociabilidade 

violenta por ele engendrada repercutem, direta ou indiretamente, na organização da luta 

política.  De forma tácita ou explícita, os moradores das ocupações reconhecem nos traficantes 

certa autoridade que, ora aparece fortemente marcada pelo medo, ora é enaltecida como ‘útil’ 

na resolução de conflitos, conforme evidencia a fala transcrita abaixo. 

 

Teve uma vez que fomos fazer um mutirão de limpeza aqui e quando a gente 

ia começar [...] Cadê as pá, os carro de mão e as coisas? Tinham sumido! 

Procuramo, procuramo e não aparecia. Aí, daqui a pouco, foram dizer lá ao 

rapaz lá em cima. Aí ele deu a ordem: tem até amanhã pra aparecer essas 

coisas! Oxe! Na hora, meu amigo! Quando acordei no outro dia, tava as coisas 

tudo no quartinho ali que a gente guarda! (Morador Tijolinho Vermelho 12. 

Conversa informal realizada em 15/04/2014).      

 

4.4.9 Episódio 9: “Os quartos do chefe”  
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Um dos indivíduos identificados como líder do comércio de entorpecentes foi se 

apropriando de quartos que ficaram vazios, notadamente os adjacentes àquele no qual constituiu 

residência originalmente, chegando a ocupar 4 quartos além do seu. Quando o assunto da 

destinação dos quartos vazios era debatido nas reuniões, essa situação sequer era mencionada 

abertamente, afinal, eram “os quartos do chefe”, conforme deixou escapar um dos militantes 

residentes no local.   

* * * 

A análise dos fatos aqui narrados nos leva a algumas reflexões importantes sobre as 

tensões erigidas da relação de convivência entre o tráfico de drogas de varejo e o 

hiperprecariado em movimento nos territórios de luta. 

A presença dos traficantes dificulta o estabelecimento de relações plenamente 

horizontais. A heteronomia ora aparece de forma explícita, a exemplo da ocasião em que uma 

deliberação coletiva não foi cumprida por obstaculizar a realização do comércio de 

entorpecentes, ora se manifesta tacitamente, como na extrema cautela exigida para o 

estabelecimento de um diálogo com os agentes do tráfico, quase sempre marcado pela 

instabilidade. Diante desse quadro, a coletividade perde força política, tendo que, muito 

frequentemente, contar com a benevolência dos traficantes para a realização de atividades 

internas, como reuniões, assembleias e formações pedagógicas. 

Essa sociabilidade tensa, permeada pelo medo e por uma relação de poder que se 

estabelece coercitivamente, desdobra-se frequentemente em relações assimétricas, fato que se 

constitui como ameaça cotidiana ao enraizamento de práticas políticas horizontais. Ademais, o 

convívio cotidiano com as ameaças de morte (e, em algumas ocasiões, a efetivação de 

homicídios) é mais um fator que induz ao desânimo com relação à luta política. Conforme 

desabafou uma moradora da ocupação Tijolinho Vermelho: 

 

[...] é muita coisa contra gente. Se fosse só a prefeitura e as safadezas deles 

era até mais fácil. Mas imagina aí você acordar e quando dá fé tem uma 

vizinha sua morta na lata do lixo e a criança pequena sem mais ninguém na 

vida? É difícil! Só sabe quem passa! (Moradora Tijolinho Vermelho 11. 

Conversa informal realizada no dia 18/11/2015). 

 

Só sabe quem passa!    

 

 

4.5 O MILITANTE, AS ORGANIZAÇÕES DE APOIO E AS REDES DE  

        SOLIDARIEDADE: os desafios cotidianos da sinergia política 
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Em um momento anterior de nossas explanações, discutimos as diferentes origens 

sociais daqueles que compõem a militância do TL e dos diversos apoiadores das lutas 

encampadas. Na ocasião, apontamos as sinuosidades do processo de construção identitária que 

derivam das interações sócio-políticas inscritas no âmbito do referido movimento (e dos 

territórios que ele constrói). Com base nas reflexões de Laclau (1986; 2005), interpretamos os 

câmbios existentes nos discursos autorreferentes como deslocamentos dos sujeitos na busca por 

uma construção discursiva que lhes dê suporte existencial.  

Essas constatações, além de terem servido como base para a análise das práticas sócio-

espaciais cotidianas do TL que realizamos até o presente momento, revestem-se de especial 

importância ante as reflexões que pretendemos para as próximas linhas, visto que objetivamos 

desvelar alguns dos condicionantes, limites e possibilidades dos processos de cooperação que 

se desencadeiam entre os protagonistas das lutas aqui analisadas (militantes do TL) e a rede de 

sujeitos que, imbuídos de propósitos vinculados à transformação da sociedade, decidem se 

aproximar de movimentos sociais e com estes estabelecerem laços de colaboração.  

Neste caso específico, isso significa nos debruçarmos sobre as relações existentes, 

sobretudo, entre o movimento Terra Livre, suas ocupações (Tijolinho Vermelho, Capadócia e 

Terra Nova) e o Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru (NEP), cuja apresentação 

fizemos anteriormente.  

Um primeiro desafio que nos soa relevante pontuar é aquele relacionado ao modo como 

se estrutura a relação político-pedagógica entre os integrantes da rede de apoio e os militantes 

residentes nos territórios de luta. Referimo-nos, especificamente, a uma espécie de assimetria 

implícita (muitas vezes até inconsciente) na qual os primeiros são sempre aqueles que têm algo 

a ensinar, enquanto os últimos são sempre os que devem aprender.  

Essa situação se revela, por exemplo, por meio do emprego da expressão ‘formação’, 

largamente utilizada pelos militantes do TL (sobretudo por aqueles que não residem nas 

ocupações) e extensionistas do NEP em alusão aos momentos de debate e discussão política, 

com fins pedagógicos, que ocorrem dentro dos territórios de luta (exibição de documentários, 

discussão de textos, rodas de conversa etc.). Ora, invariavelmente, a ideia de uma ‘formação’ 

pressupõe atividades e conteúdos programáticos escolhidos pelos ‘formadores’. Os moradores 

quase nunca participam ou são instados a participar do planejamento dessas ‘atividades 

formativas’. Além disso, a ideia de ‘formar’ um indivíduo (alguns dos quais, em função da 

idade avançada, acumulam uma enorme quantidade de experiências que nem sempre recebe a 

devida valorização), tal qual concebida e executada corriqueiramente pelas referidas 

organizações, nem sempre vislumbra que do outro lado há também potenciais formadores, ou 
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seja, negligencia-se a necessidade formativa daquele que se põe na condição de formador (o 

formado também deve ser encarado como formador). 

Não se quer dizer, contudo, que os conhecimentos acumulados pelos integrantes da rede 

de apoio sejam inúteis (muito pelo contrário!), tampouco que o modelo de atividade pedagógica 

criticado no parágrafo precedente seja inválido, mas alerta-se para a necessidade de 

autorreflexão no sentido de avançar na superação das assimetrias, tendo em conta que é 

necessário integrar, tanto quanto possível, os conhecimentos científicos dos apoiadores e 

militantes aos saberes da base social oprimida com a qual se colabora. Com isso, não apenas se 

ampliam as possibilidades de sinergia político-pedagógica, como “aumenta, também, a base de 

sensibilidade humana que deve estar embutida em todo o conhecimento crítico e anti-

heterônomo” (SOUZA, 2015, p. 37). 

Uma das formas de expressão mais corriqueiras dessa situação ocorre nas reuniões e 

assembleias. É muito comum que determinados militantes do TL iniciem tais fóruns pela 

clássica “análise de conjuntura”, na qual processos relevantes para compreensão do atual 

momento político-econômico nacional são explicitados e debatidos, hábito exaustivamente 

repetido ao longo de suas experiências de militância precedentes (outros movimentos, 

sindicatos, organizações partidárias, etc.). Invariavelmente, há um dispêndio elevado de tempo 

nessas discussões e, muito frequentemente, os militantes residentes nas ocupações (a base) 

permanecem em silêncio durante todo o período em que estão sendo debatidos tais temas. 

Embora consideremos que esse seja um exercício importante na medida em que 

colabora com a construção de uma visão de mundo mais crítica (bem como esclarece como a 

conjuntura nacional pode ser determinante para os rumos de uma luta específica), a dificuldade 

de sujeitos hiperprecarizados (em função de sua condição social) em formular uma reflexão 

mais ampla e profunda daquilo que lhes parece tão distante precisa ser considerada. Ao insistir 

na necessidade (quase obrigatoriedade) de se principiar reuniões pela “análise de conjuntura”, 

utilizando-se, para tanto, de argumentações e formulações um tanto complexas, parte da 

militância do TL, notadamente aqueles cujas origens sociais lhes permitiram maior nível de 

instrução política, impõe, muitas vezes até inconscientemente, um hábito típico de seus espaços 

de inserção social que nem sempre estão em completa sintonia com os anseios dos demais.  

As Figuras 86 e 87 contêm alguns dos registros que fizemos das inúmeras assembleias 

das quais participamos. Como se pode perceber nas fotografias, a maioria das reuniões são 

realizadas no período noturno, e os espaços nos quais elas se desenrolam são caracterizados 

pelo desconforto e/ou pela sujeição, como no caso da Capadócia, às intempéries climáticas. É 
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fundamental, portanto, que tais fóruns sejam tão breves quanto possível, sem que isso 

signifique, obviamente, sonegar debates importantes. 

 

Figura 86 – Assembleia na Ocupação Capadócia 

 
Fonte: Thiago Lima, 04/10/2016. 

 

Figura 87 – Escada principal da Ocupação Tijolinho Vermelho em dia de assembleia 

 
Fonte: Thiago Lima, 09/07/2014. 

 

É comum que essas reuniões, quando precedidas por “análises conjunturais” demoradas, 

provoquem cansaço e inquietação na base, de modo que os temas relativos ao cotidiano dos 

territórios de luta, quando não são relegados a um plano secundário, acabam sendo debatidos 

em momentos mais tardios dos fóruns de discussão e se somando, ao longo do tempo, aos 
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inúmeros fatores que produzem desinteresse pela participação. Observemos, a esse respeito, a 

fala de um morador da Ocupação Capadócia: 

 

Essas reunião são importante, mas elas não podem demorar a vida toda. Todo 

mundo aqui passa o dia trabalhando, a maioria em trabalho pesado. Quando o 

cara chega em casa já tá morto. Se tem reunião, tem que falar dos problemas 

daqui e deixar outras conversa pra depois. Tá certo que é importante a gente 

saber o que se passa por aí, mas se a reunião fica demorando uma, duas, três 

horas e a gente não resolve nada, fica ruim de você querer tá vindo em todas 

(Morador da Capadócia 14. Conversa informal realizada em 14/08/2016).   

  

Na Ocupação Capadócia, local no qual os militantes do TL mais diretamente envolvidos 

com a organização de reuniões e assembleias reduziram o tempo destinado à “análise de 

conjuntura”, passando a enfocá-la em momentos bem específicos e a partir dos problemas 

cotidianos - reduzindo-se, com isso, o tempo de duração desses fóruns -, a participação dos 

moradores, em que pesem todos os desafios elencados em momento anterior deste trabalho, foi 

consideravelmente maior. Nesse caso, reuniões que facilmente extrapolavam as duas horas de 

duração (com o agravante de serem realizadas no período noturno, é válido insistir) tiveram seu 

tempo reduzido, passando a variar entre quarenta minutos e uma hora.  

Outra limitação que, de modo recorrente, aparece nas relações entre os militantes 

residentes e não residentes nos territórios de luta é a substituição destes por aqueles em 

determinadas atividades cuja adesão interna foi, por razões diversas, reduzida. Nesse sentido, o 

potencial pedagógico do fazer com pode perder espaço frente à reprodução involuntária de um 

certo clientelismo, no qual o fazer por pode converter a experiência pedagógica da luta política 

em tutela. A linha que separa essas duas situações é tênue, conforme evidencia o relato de um 

militante do TL sobre as experiências dos ‘mutirões de limpeza’ realizados na Ocupação 

Tijolinho Vermelho: 

 

Ontem se realizou mais um mutirão de limpeza no Tijolinho Vermelho. Pela 

primeira vez ocorreu sem morador. Removemos, eu e Bochecha [militantes 

do TL que não residem na Tijolinho Vermelho], certa quantidade de lixo da 

laje para rua.  Esse foi o sexto mutirão. Há cerca de três meses estamos nesse 

diapasão. Considero que de lá pra cá o saldo é positivo.  

Em algumas destas atividades foi possível aglutinar um considerável número 

de moradores; e, mesmo quando não se chegou a níveis de participação 

maiores, a experiência envolveu diversos ocupantes em momentos diversos; 

além disso, entre nós, militantes socialistas, alimentamos o afeto companheiro 

pelo duro trabalho compartilhado; também reforçamos, acredito, nossa 

legitimação enquanto movimento na opinião geral dos ocupantes. Sobretudo 

contribuímos de maneira concreta na melhoria das condições de habitação do 
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prédio, afinal, mesmo com algum retorno do lixo nas áreas trabalhadas, é fato 

inconteste que a sujeira diminuiu. E por algum tempo diminuída vai ficar. 

Considero, porém, que o mutirão carece de mudança. Em minha opinião este 

modelo de trabalho está atualmente esgotado. É necessário parar e redefinir 

uma nova forma de fazer a mesma atividade e um novo modo de mobilização, 

para que o protagonismo dessas ações continue sendo dos moradores. Seja 

como for, temos motivo de alegria pelos esforços até aqui realizados, pelas 

pequenas e preciosas conquistas obtidas. Pois embora o lixo possa voltar, o 

que foi feito, feito está para sempre (Militante Terra Livre 03. E-mail enviado 

em 18/08/2014, Grifos nossos). 

  

Nossa reflexão quanto aos riscos de tutela e “clientelismo” pode ser exemplificada por 

meio de outro episódio, desta feita relacionado à realização de um mutirão para melhoramentos 

na instalação elétrica da Ocupação Capadócia. Essa atividade exigiu não apenas disponibilidade 

de mão de obra para sua consecução, mas também recursos financeiros destinados à compra do 

material. As primeiras discussões coletivas relacionadas ao “mutirão da energia” foram 

iniciadas em novembro de 2015 e, meses depois, a tarefa não havia sido concluída. As falas 

proferidas por dois militantes do TL (sendo um deles morador da referida ocupação) revelam 

os obstáculos que dificultaram o êxito da empreitada e, ao mesmo tempo, servem de ilustração 

sobre a complexidade dos processos políticos inerentes às lutas do hiperprecariado.   

  

Olhe, deixe eu lhe dizer uma coisa. Vocês às vezes querem ajudar, mas acaba 

ajudando demais. Porque muita gente aqui fica só esperando vocês dizerem 

que vão ajudar, se vão dar dinheiro. E tem muito sabidinho aqui dentro que 

fica nessa. Se eu fosse vocês eu não dava mais não, a não ser que seja uma 

coisa de muita necessidade. O povo tem que ter consciência. Todo mundo tem 

que contribuir com as arrecadação que tem aqui porque é pra beneficiar todos. 

Mas se tiver quem faça por eles, eles mesmo fica de corpo mole e enrolando 

a gente (Moradora Capadócia 09. Fala proferida em reunião realizada no dia 

16/06/2016). 

 

A gente fica numa situação difícil, camarada. Nós precisamos fazer com que 

o problema da energia seja resolvido, até mesmo para que os moradores 

experimentem a concretização de uma experiência coletiva minimamente 

exitosa. Só que a coisa vai se arrastando e estamos há meses batendo na mesma 

tecla. E a instalação não está pronta. Vai vir o inverno e os riscos aumentam. 

Aí eu vou consultar o Coletivo de Militantes sobre o uso de algum recurso 

financeiro para ajudar. Para ver se estimula o pessoal a dar também sua 

contribuição. Precisamos fazer essa luta de todo dia avançar. Porque, caso o 

contrário nem essas pequenas vitorias teremos para contabilizar, o que 

provoca um desânimo generalizado que pode matar a luta pela raiz. Mas, há 

um limite impreciso entre o estímulo e o intervencionismo que é sempre difícil 

de diferenciar numa condição social como essa (Militante Terra Livre 03. 

Conversa informal realizada em 16/06/2016). 
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Essa posição “entre a cruz e a espada”, para empregar uma expressão utilizada pelo 

militante do TL suprarreferido, é constante. Os riscos de dirigismo e tutela derivam, em muitos 

casos, não de uma atitude deliberada com vistas à manutenção de hegemonia política sobre uma 

base (como, aliás, ocorre em vários movimentos sociais), mas da necessidade de “fazer a luta 

de todo dia avançar”. Os limites entre ações de estímulo ao fazer coletivo ou ao “oportunismo”, 

como bem disseram, cada um ao seu modo, os dois militantes cujas palavras foram transcritas 

acima, são sempre muito tênues.            

O risco de tutela e dirigismo não se revela apenas nas atividades relacionadas ao “botar 

a mão na massa”. Ele também aparece nas atividades essencialmente político-burocráticas, a 

exemplo do ato de presidir reuniões e assembleias. Em todas as ocupações, essa tem sido uma 

tarefa que cabe, exclusivamente, aos militantes do TL que não moram nos territórios de luta. 

Ainda que isso não seja uma atitude intencional e deliberada com fins de manutenção de uma 

estrutura hierárquica, poucas são as reflexões no sentido de superar essa prática. Diante da 

recusa ou inibição dos moradores de assumirem posições mais proativas a esse respeito, 

assume-se, implicitamente, que tais tarefas devem ficar a cargo do “Coletivo de Militantes” 

que, como vimos ao analisar o Regimento do Terra Livre, diz respeito apenas aos membros 

“externos” às ocupações. O resultado prático disso é o seguinte: sempre que, por alguma razão, 

esses membros não podem se fazer presentes às reuniões de comissão e assembleias, elas 

simplesmente não são realizadas. Ao longo dos anos de pesquisa, testemunhamos isso 

incontáveis vezes. 

Todas essas situações foram alvo de exercícios autocríticos por parte de alguns 

militantes do TL, conforme evidenciam as transcrições abaixo: 

 

[...] Além disso, estamos adotando um modelo de atuação excessivamente 

intervencionista, quero dizer: não estamos no dia a dia da ocupação e mesmo 

assim temos sempre propostas de ações e encaminhamentos. Na melhor das 

situações conseguimos ser ouvidos e vez por outra aglutinar certo número de 

moradores para os atos. Envolvimento, fator decisivo do triunfo da nossa luta, 

tem sido recentemente quase nenhum (Militante Terra Livre 03. E-mail 

enviado em 30/09/2014).  

 

Boa noite, companheiras, companheiros, 

Na manhã de hoje estivemos no Tijolinho Vermelho. Estava previsto mutirão 

desde o dia 14 deste mês. Atividade que não aconteceu em virtude da falta de 

moradores do prédio (o que em certa medida reflete os limites da nossa 

capacidade inserção, mobilização e organização cotidiana) [...]. Decidimos 

por fazer uma reunião de comissão amanhã (24/11), e nova tentativa de 

mutirão no próximo dia 30 (pra instalação de pias no pátio do prédio) 

(Militante Terra Livre 03. E-mail enviado em 23/11/2014).      
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Prosseguindo nossas reflexões sobre os meandros das relações dentro do TL, 

constatamos que outro aspecto importante na busca por sinergia política é a linguagem. Dadas 

as diferenças de escolarização existentes entre os militantes, o vocabulário mais elaborado e o 

emprego de palavras mais inusuais acabam constituindo entraves na comunicação. Além disso, 

o excesso de rigor para com as concordâncias e regências verbais amplia, de certo modo, as 

distâncias sociais existentes, na medida em que produz certa dificuldade para que os militantes 

com menor nível de instrução escolar se reconheçam no discurso daqueles que tiveram 

melhores oportunidades educacionais. 

Em conversas informais, geralmente ocorridas após as reuniões e assembleias, é muito 

comum que moradores dos territórios de luta coloquem questões importantes, algumas das 

quais atinentes aos problemas coletivos, de modo reservado, alegando, para tal, que não 

entenderam determinados assuntos ou que possuem dificuldades de falar em público. 

Nesse sentido, o cuidado com a complexidade das palavras, o desapego às 

concordâncias verbo-nominais e o uso de expressões populares são artimanhas imprescindíveis, 

não apenas para o estabelecimento claro da mensagem, mas também para quebrar as assimetrias 

de classe que se expressam, também, por meio da linguagem. 

Como se sabe, a luta popular é extremamente desgastante. Nas trajetórias dos diversos 

movimentos sociais, acumulam-se grandes e pequenas derrotas. As conquistas, quando 

alcançadas, são, invariavelmente, resultantes de longos processos de resistência, muitas vezes 

marcados por episódios de violência e cercados por condicionantes que ensejam o desânimo. 

Assim, manter a unidade e o estímulo para seguir com a militância se constitui como um enorme 

desafio para os movimentos, não apenas para sua base social, mas também (e sobretudo) para 

os membros das organizações de apoio.  

A título de exemplo dessas agruras cotidianas, resgatemos um episódio bastante 

ilustrativo. Em meados do ano de 2015, um militante do TL propôs a construção de um projeto 

de alfabetização dentro da Ocupação Tijolinho Vermelho. Levou-se a proposta para assembleia, 

a qual foi aprovada pelos moradores com grande entusiasmo. A partir de então, foram 

empreendidos esforços coletivos para viabilizar a atividade. Empreenderam-se inúmeras 

campanhas para aquisição de carteiras escolares, materiais didáticos (pincéis, lousa, livros etc.) 

e demais itens necessários para que tal empresa fosse exitosa. Ademais, como nenhum dos 

militantes do TL possuía experiência com o processo de letramento de jovens e adultos, 

contatou-se uma voluntária que aceitou ministrar as aulas mediante a percepção de uma 

pequena remuneração (“ajuda de custo”), a ser paga com recursos do referido movimento. 
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Foram meses de preparação, com reuniões, discussões acerca da metodologia, tentativas 

de articulação junto aos órgãos estatais para reconhecimento do projeto e emissão de 

certificação para os participantes, dentre outras atividades que demandaram muita dedicação 

por parte de todos os envolvidos.  

Na data combinada para o início das aulas, eis que o ocorreu o seguinte: 

 

Camaradas, notícia triste: ontem a professora de alfabetização não apareceu 

na ocupação. Muitos alunos ficaram esperando e não rolou. Escrevi agora para 

Marcelo [morador da Ocupação Tijolinho Vermelho] (no facebook) e ele me 

perguntou quando as aulas vão ocorrer. Disse que se iniciará semana que vem, 

e que será de segunda a sexta, menos nas terças. 

Camaradas, precisamos nos organizar melhor quanto ao curso. Sendo realista 

(e não pessimista), nós é quem teremos que assumir as aulas. A própria 

professora falou esta semana que a vida dela é uma bagunça e que a qualquer 

momento ela não estaria mais no projeto. 

Sugiro que façamos uma escala de professores para que o curso se concretize. 

Lembrando da importância de, com o curso, estarmos mais inseridos na 

ocupação, mais próximos dos moradores e tentando retomar, com o curso, as 

mobilizações e a dinâmica da ocupação. Abraços (Militante Terra Livre 03. 

E-mail enviado em 24/07/2015).  

    

Após esse episódio, a voluntária alegou que não poderia arcar com a responsabilidade 

em função de várias questões pessoais. Ante a impossibilidade de articular um substituto para 

ministrar as aulas (muito em função da escassez de recursos financeiros para uma remuneração 

mais atrativa), o projeto foi encerrado antes mesmo de iniciar, fato que gerou grande decepção 

entre os envolvidos diretamente na sua concepção e operacionalização. O principal idealizador 

do projeto foi, gradativamente, afastando-se das atividades junto à ocupação.      

O revés no projeto de alfabetização foi apenas um dos inúmeros que, de certo modo, 

impactaram negativamente no entusiasmo de vários apoiadores que se dispuseram a colaborar 

com o movimento. Ao longo dos anos de pesquisa, testemunhamos um sem-número de ocasiões 

nas quais o ímpeto militante arrefeceu, conforme ilustra a transcrição a seguir: 

 

Boa tarde a todos e a todas!  

Andei sumida uns meses por falta de tempo e de entusiasmo com a luta. Mas 

já faz uns dias que tô querendo voltar à militância. Próxima reunião do 

Tijolinho comparecerei. Sábado às 14h pra mim é ótimo (Militante Terra Livre 

04. E-mail enviado em 18/10/2014).  
 

As razões para tal vão desde a falta de amadurecimento político para encarar as 

desventuras da luta popular, passam por uma opção de atuação junto aos subalternos carente de 

convicção ideológica mais profunda e atingem maior dramaticidade a partir das dificuldades de 
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conciliar as atividades militantes com as próprias necessidades e demandas cotidianas (estudar, 

trabalhar, relacionamentos afetivos etc.). Dessa forma, os dilemas da reprodução da vida se 

associam aos percalços da luta popular, gerando desestímulo diante de tantas desilusões.  

Entre 2013 e 2016, anos nos quais esta pesquisa foi desenvolvida, muitos foram os 

apoiadores que se uniram e, rapidamente, se desligaram das ações do Terra Livre junto às 

ocupações. Ao refletir sobre os desgastes da luta popular, um militante do TL compartilhou, 

por meio do grupo de correspondência eletrônica (e-mail) da organização, a seguinte impressão: 

 

[...] vem daí inclusive o desânimo de muitos dos nossos companheiros(as). 

Estamos assistindo um afastamento seguido de outros, primeiro Marina, 

depois o pessoal do NEP, Varínia, agora Thais. Precisamos rever a nossa 

prática e buscar alternativa. E como não se começa um casa pelo telhado, mas 

sim pelo alicerce, proponho consolidar nosso círculo mais restrito de 

"militantes ideológicos" pela definição de uma estratégia e, ao mesmo tempo, 

insistir na reconstrução da comissão. Daí teremos condições de alcançar 

articulação no âmbito mais amplo da ocupação como um todo. Em outras 

palavras, proponho que nos organizemos pelo que podemos chamar de 

círculos concêntricos. Então minha proposta é que amanhã não façamos 

setoriais e sim uma reunião de tentativa de construir uma organização interna 

sem a qual nenhuma pauta terá resultado satisfatório. Sei que é desagradável 

toda essa problematização quando temos tantas tarefas pra tocar. No entanto, 

acho isso importante diante da situação que nos encontramos. Se os 

companheiros preferirem tocar a atividade e a pauta sugeridas contem comigo 

da mesma forma (como tem sido) (Militante Terra Livre 03. E-mail enviado 

em 30/09/2014).  

  

Em resposta, outra militante fez o seguinte “desabafo”: 

 

Acredito que esteja pesado para todos a quantidade de tarefas. Tenho 

dificuldade de cobrir todas as atividades, então acho que podemos nos dividir 

melhor, no sentido de fortalecer a comissão [de moradores das ocupações]. De 

fato, não ter uma comissão forte é o que tem nos deixado atarefados. Estou 

conversando com algumas pessoas da Tijolinho por facebook, sempre o fiz, 

mas sei que devemos mesmo nos inserir nas atividades do dia a dia da 

ocupação. Senão tudo será artificial. Mas se inserir no dia a dia é o que eu 

tenho maior dificuldade, por conta das tarefas da pós-graduação. 

Então, creio que devemos deixar de nos frustrar, e com certeza retomar a 

comissão. Estou disposta a participar desta retomada. Só peço aos 

companheiros paciência quanto a meu menor tempo de contribuição, por conta 

da pós-graduação (e atividades correlatas). Saudações de resistência! 

(Militante Terra Livre 04. E-mail enviado em 30/09/2014). 

   

Outro fator que contribui para desilusões em relação à luta social diz respeito às 

dificuldades que vários apoiadores possuem, muito em função de não estarem suficientemente 

familiarizados com o contexto social das periferias urbanas, de lidar com o comportamento 
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muitas vezes ambíguo e contraditório do hiperprecariado. Assim, muitos se põem em 

resignação quando reuniões são desmarcadas instantes antes do horário combinado para 

ocorrerem, nos momentos de baixa adesão em determinadas atividades, no aparente 

desinteresse para com temas e ações julgados como importantes, entre outras coisas. Isso sem 

falar nas dificuldades ensejadas pela sociabilidade violenta do tráfico de drogas de varejo. A 

transcrição abaixo é reveladora desses momentos de desencanto e da necessidade de superá-los 

para que a luta possa prosseguir: 

 

O desgaste no Tijolinho é um problema que tá colocado, é preciso aceitar os 

limites da situação. Ter paciência. Aos poucos rearticular a comissão ou 

construir uma nova. Os resultados são incertos. Os avanços pequenos. Os 

retrocessos muitos. Isso é militância!  

Não quero com isso diminuir as muitas razões dos(as) camaradas que se 

ressentem do espinho do individualismo, da ingratidão, da desorganização e 

dispersão que tantas vezes predominam nos espaços de luta. Quero dizer que 

assim é. E agir de forma militante é precisamente viver com e contra isso. É 

perder alguns caminhos de realização individual. É estar cercado por todos os 

lados, muitas vezes encurralado, mas não deixar de buscar superação coletiva. 

Se formos derrotados, então sejamos firmes na derrota. É o que resta a fazer. 

Se alcançarmos vitória, mesmo que parcial, temos então motivo de alegria. 

Proponho que na sexta façamos, como previsto, formação no Tijolinho, às 19h 

(Militante Terra Livre 03. E-mail enviado em 22/09/2014).  

     

A tensão constante, os riscos iminentes de despejo, a atuação do tráfico de drogas e as 

frequentes ações repressivas desencadeadas pelos aparelhos de Estado demandam, por parte 

dos não residentes nas ocupações, determinados cuidados para que a necessária relação de 

confiança entre apoiadores e moradores não seja abalada. A transcrição abaixo contém o relato 

de um episódio bastante ilustrativo do modo como a atuação política nesses espaços demanda 

cuidado e habilidade para enfrentar eventuais situações desconfortáveis. 

 

Camaradas, 

estive ontem (quarta) na formação do Tijolinho. Cheguei por volta das 19h e 

conversei com algumas pessoas da comissão que não estavam sabendo que 

haveria a formação naquela noite. Em seguida chegaram os camaradas do 

NEP. Gostaria de relatar um fato. O rapaz do NEP estava com uma máquina 

fotográfica com filme (não digital), registrando os escritos nas paredes e as 

artes do prédio, quando um morador se aproximou e disse que não era para 

registrar fotos dele e pediu para ver as imagens feitas. Como a máquina não 

era digital, o que foi explicado pelo rapaz, não foi possível mostrar ao morador 

que não havia fotos deles e sim das paredes. Ele retrucou "isso não está certo" 

e subiu as escadas. Infelizmente o clima no prédio não está bom e acredito que 

temos que discutir mais sobre isso, pensando inclusive em como agir, se 

comportar devido ao clima pesado e preservar a integridade física de quem 

está atuando na ocupação (Militante Terra Livre 07. E-mail enviado em 

22/09/2014). 
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É importante mencionar que o integrante do NEP não possuía um histórico de atuação 

junto à Tijolinho Vermelho. Isso significa que, para muitos moradores, ele era um 

desconhecido. O ato de fotografar o espaço interno de uma ocupação demanda, em função do 

contexto sócio-espacial tenso, confiança e reconhecimento, ainda que as intenções daquele que 

o realiza sejam as melhores possíveis. O constrangimento provocado pelo episódio foi um dos 

fatores que desestimularam o apoiador em questão a realizar novas atividades.   

Para que se tenha uma ideia do quanto situações como as expostas acima impactam no 

fazer-político das organizações e, consequentemente, do movimento como um todo, registre-se 

que, no período de realização do presente estudo, interagimos, de algum modo, com cerca de 

30 indivíduos vinculados às lutas do TL, considerando, nessa contabilidade, além dos militantes 

que pertencem/pertenceram ao quadro do movimento, membros do NEP e outros simpatizantes 

que se somaram em algum momento. Destes, apenas 7 continuam com envolvimento mais 

orgânico na luta.      

Com relação especificamente ao NEP, sua atuação tem sido imprescindível para 

diversas lutas sociais travadas na cidade de João Pessoa. No caso da colaboração com as 

ocupações sob influência do Terra Livre, o supramencionado núcleo universitário tem auxiliado 

nos processos jurídicos relacionados à resistência contra ações de reintegração de posse, 

processos judiciais decorrentes da criminalização de protestos, bem como colabora, por meio 

da realização de atividades pedagógicas, com a mobilização e conscientização política.  

Um dos grandes problemas que dificultam maiores avanços nessa relação diz respeito à 

própria estrutura da extensão universitária. A maioria dos extensionistas integra o NEP durante 

um determinado período que, via de regra, coincide com o tempo de duração da bolsa ou 

projeto. Isso dificulta um acompanhamento mais sistemático do que é demandado pelas 

ocupações, uma vez que os quadros internos do núcleo estão em constante mudança. Além 

disso, como sabemos, um projeto de extensão universitária está também condicionado aos 

interesses de seus estudantes. Desse modo, os novos integrantes do grupo podem se interessar 

por outras temáticas abordadas pelo núcleo, a exemplo das lutas no campo, motivo pelo qual a 

colaboração pode ser interrompida por meses. Alguns exemplos concretos do modo como o 

NEP colabora com as lutas do TL serão fornecidos no próximo subcapítulo.  

 

4.6 O EMBATE CONTRA O ESTADO 
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Como se sabe, há uma vasta produção científica que enfoca o papel do Estado (e de seus 

funcionários) frente às pressões exercidas pelos movimentos sociais. Da cooptação à repressão, 

várias são as estratégias para conter o ímpeto movimentalista dos subalternizados. 

A despeito de considerarmos que as estratégias e táticas estatais, sobretudo quando 

tratamos da forma estatal capitalista, não foram completamente elucidadas, nossa proposta de 

análise contém uma inflexão: privilegiaremos os subterfúgios utilizados pelo hiperprecariado 

para fazer frente às relações heterônomas engendradas pelo Estado e seus aparelhos, trazendo 

para o centro da discussão as contradições desse embate. Para cumprirmos tal tarefa, 

recorreremos às experiências oportunizadas pelas inúmeras reuniões, audiências e 

manifestações das quais participamos ao longo dos anos de pesquisa, bem como às vivências 

junto aos moradores das ocupações. 

Estruturaremos nossa argumentação de modo a explicitar as principais estratégias 

estatais no sentido de conter a luta e, principalmente, as ações de resistência a elas 

correspondentes promovidas pelos moradores das ocupações organizadas pelo TL. 

 

4.6.1 Contra a cooptação e o oportunismo eleitoreiro, a “esperteza” 

 

Ao longo desta tese, reiteramos o papel nefasto que os esquemas de cooptação 

estruturados ao longo da história exerceram sobre a luta dos movimentos sociais urbanos de 

João Pessoa-PB. Seria ocioso retomar toda a discussão neste momento.  

Para não ignoramos a dialética que necessariamente está presente nas relações sociais, 

faz-se  mister dizer: por mais sofisticado que seja, um esquema de cooptação não é capaz de 

docilizar ou domesticar indefinidamente o movimento social. As relações clientelistas, a 

absorção de lideranças pelos aparelhos de Estado e as políticas assistencialistas até podem 

cooptar organizações inteiras (provocando, inclusive, sua extinção), transformar líderes sociais 

em burocratas a serviço do Estado e conter, por mais ou menos tempo, o ímpeto transgressor 

dos subalternos. Porém, conforme bem observou Zaluar (1985), o que está em jogo nesse tipo 

de tática estatal é uma relação de troca em que o valor a ser trocado é permanentemente 

negociado entre as partes (Estado e aqueles que se deseja cooptar). Isso significa dizer que o 

hiperprecariado não se comporta de modo totalmente leal e dócil, como se uma benesse 

eventualmente concedida fosse capaz de produzir uma gratidão eterna. Desse modo, a decepção 

e o descontentamento são sempre presentes, uma vez que as expectativas em relação ao Estado 

jamais se concretizam (nem poderiam em função da própria estrutura societária sobre a qual se 
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funda o Estado capitalista, sobretudo em um país semiperiférico). Nesses momentos, as relações 

clientelísticas, assistencialistas e de cooptação podem se romper com alguma facilidade. 

A Ocupação Terra Nova é um exemplo bastante ilustrativo disso. Recordemos que 

surgiu no ano de 2013. Na ocasião, membros da prefeitura conseguiram dissuadir as lideranças 

da ideia de prosseguir com a ocupação do terreno, prometendo, para tanto, a construção de casas 

para todas as famílias nos meses seguintes. Passados dois anos, a promessa da prefeitura não se 

concretizou. Surgiram novas lideranças que conseguiram aglutinar vários descontentes e, em 

2015, a Ocupação Terra Nova ressurgiu. 

Em umas das reuniões que realizamos junto à PMJP para tratar da pauta reivindicativa 

da ocupação, um morador proferiu a seguinte fala destinada ao Secretário Adjunto de 

Habitação:       

            

Vocês não enrola a gente mais não. Nós agora tá esperto com vocês. Nós deu 

um voto de confiança. Vocês foram lá e mandou a gente sair. Disse que se a 

gente saísse do terreno vocês ia construir as casa. Passou bem uns dois anos e 

nada. Agora a gente não sai mais não. Nós queremo, como ele disse aí, que 

vocês estude o terreno pra construir nossas casa lá (Morador Terra Nova 08. 

Fala proferida em audiência junto ao poder público Municipal no dia 

24/08/2016). 

  

Na Ocupação Capadócia, alguns episódios relativos ao pleito eleitoral de 2016 também 

são bastante exemplares para compreendermos como o hiprepercariado reage, ainda que de 

forma tácita, aos esquemas de cooptação. 

Desde o início da ocupação, as tratativas acerca das demandas internas e a pauta 

reivindicativa junto à PMJP possuíam como principal interlocutor o então Secretário Adjunto 

de Habitação. Nas primeiras reuniões, a postura do referido interlocutor era percebida pelos 

militantes da Capadócia como arrogante e antipática. Invariavelmente, as respostas para as 

pautas eram evasivas e, não raro, tratadas com desdém e ironia, a exemplo do dia em que, 

questionado sobre a lentidão dos processos relativos à construção de moradias, disse: “Só se eu 

for construir as casas nas cabeças de vocês!”. 

Tal comportamento mudou sensivelmente a partir de meados do ano de 2016. O 

funcionário em questão passou a se portar de modo solícito, dispensando atenção e atuando 

como mediador para a solução de pequenas demandas internas da ocupação (coleta de lixo, 

esgotamento de fossas, combate aos criadouros de mosquitos etc.). O motivo para essa nova 

postura logo ficou claro: o indivíduo seria candidato ao cargo de vereador no pleito que se 
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avizinhava, e a Capadócia se constituía como um excelente canal de aproximação em relação à 

comunidade a ela adjacente, a favela Riachinho.  

O membro da prefeitura iniciou um processo de aproximação em relação às lideranças 

locais com o objetivo de conseguir o apoio político da comunidade para suas aspirações 

eleitorais. Para tanto, ele solicitou que os militantes da coordenação do TL não ficassem 

sabendo de seus interesses, conforme evidencia a fala de uma moradora: 

 

A novidade que tem é que esse homem aí vem aqui direto agora que tá perto 

da eleição. Ele tá prometendo um monte de coisa pra comunidade se a gente 

ajudar ele. Outro dia ele veio aqui e saiu com o carro cheio de gente pra 

panfletar pra ele. Mas até agora só fez falar. Ele pensa que engana a gente com 

conversa. Ele disse até que não era pra dizer a vocês, que vocês iam pensar 

mal dele. Só que do mesmo jeito que tem ele aqui, tem outros dois candidato 

vindo aqui direto. Um até prometeu que ia ajudar a gente na festinha das 

criança [a ocupação pretendia organizar uma festa em homenagem ao dia das 

crianças]. Mas até agora só fez falar. Nós fica aqui escutando, quem vier 

ajudar nós aceita. Mas né todo mundo que vota não, viu! Eles estão muito 

enganado. No dia da eleição tem muitos aqui que fica enchendo a cara de cana 

e nem vai votar (Moradora Capadócia 09. Conversa informal realizada em 

27/09/2016).  

    

O político em questão não logrou êxito em seus intentos eleitorais. Pelo que ficou 

evidente nos diálogos que estabelecemos com os moradores, sua votação junto à comunidade 

foi irrisória, e um fato em particular foi decisivo para tal: algumas das lideranças que firmaram 

compromisso com ele também o fizeram com os outros dois candidatos, o que provocou a 

divisão dos votos.  

Nesse período eleitoral, a ocupação “aceitou ajuda de todo mundo” e prometeu “apoiar 

tudo que era candidato”, com o objetivo de obter “qualquer ajuda que eles quiseram dar pra 

ocupação”. Porém, “se eles pensa que por isso todo mundo vai votar neles”, “aí ninguém vai 

garantir, né?”, informou uma militante residente no local.   

 

4.6.2 Contra a violência policial, a astúcia 

 

A violência policial integra o rol de táticas utilizadas pelo Estado para minar a 

capacidade de resistência dos movimentos sociais. Embora as ações violentas protagonizadas 

pela polícia tenham ocorrido em todas as ocupações objeto desta tese, foi seguramente na 

Ocupação Tijolinho Vermelho que as marcas da perversidade características dos aparelhos 

estatais repressores se fizeram notar com maior intensidade. Nesse sentido, sua localização no 

Centro, próxima dos principais símbolos do poder estatal e de vários equipamentos 
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indispensáveis para a vida urbana, se constituiu como um fator agravante, uma vez que nega a 

imposição histórica na qual os pobres são deslocados para as periferias.  

Conforme bem observou Arendt (1994), o emprego da violência é diretamente 

proporcional ao grau de ameaça às relações de poder instituídas. Assim, quanto maior a 

transgressão, maior será a possibilidade de respostas violentas por parte do aparelho policial. 

Isso certamente explica, ao menos parcialmente, as ações repressivas bem mais violentas 

praticadas contra a Ocupação Tijolinho Vermelho, cuja localização, é válido insistir, nega, em 

certa medida, toda uma lógica de apropriação do espaço urbano que buscou expelir os mais 

pobres das áreas mais bem servidas de infraestrutura e serviços urbanos. 

De acordo com os relatos dos moradores, entre os anos de 2015 e 2016, cerca de 15 

ações policiais foram realizadas no prédio. O número é bem superior ao registrado pelos 

moradores da Capadócia e Terra Nova. Enquanto na primeira foram, de acordo com os relatos 

dos ocupantes, 3 ações policiais no período, na segunda registraram-se 2 “visitas” apenas183. 

O ato “transgressor” é fundamentalmente o mesmo nas três ocupações (o ato de ocupar), 

sendo que, no caso da Capadócia e da Terra Nova, ele se desdobra no histórico “lugar” dos 

pobres urbanos, enquanto que a Tijolinho Vermelho, por se localizar no Centro, representa uma 

contraposição explícita ao projeto de cidade engendrado pelo Estado. Talvez resida aí razão 

pela qual a presença policial seja tão mais frequente na referida ocupação, o que corrobora com 

o entendimento de Arendt (1994) sobre o emprego da violência nos momentos em que as 

relações de poder instituídas estão sob ameaça. Isso reforça também a importância do espaço 

enquanto elemento definidor das estratégias estatais frente às ações dos movimentos sociais. 

Presenciamos algumas dessas ações, sendo a mais impactante aquela que se sucedeu no 

dia 01/03/2015. Sob a alegação de que procuravam uma motocicleta furtada, policiais 

fortemente armados subiram ao segundo andar da edificação, local onde nos encontrávamos 

para realização de uma atividade ligada à pesquisa. Ao ouvir os gritos de uma moradora que 

estava sendo agredida, nos dirigimos até o ponto no qual se desenrolava o fato. Para tanto, nos 

deslocamos por um corredor escuro. Assim que nos visualizaram, os policiais apontaram suas 

armas em nossa direção. Percebendo as vestimentas alusivas ao TL (camisas com o símbolo do 

movimento), os militares interromperam as agressões, explicaram brevemente as denúncias que 

teriam recebido e foram embora do local. 

                                                           
183 Estamos considerando as ações policiais que resultam na invasão das Ocupações, geralmente sob a alegação de 

denúncias referentes ao tráfico de drogas e roubos. Não entraram na contabilidade os relatos que versam sobre 

rondas nas quais os policiais perguntam se “está tudo bem” e vão embora rapidamente. Esses episódios são quase 

diários, sobretudo na Ocupação Tijolinho Vermelho  
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Durante os anos de pesquisa, vários foram os episódios semelhantes. Inúmeras foram as 

ocasiões em que ações policiais truculentas perturbaram o cotidiano das ocupações, 

notadamente na Tijolinho Vermelho. Diante da impossibilidade de enfrentar os policiais, resta 

aos moradores recorrer à rede de apoiadores ou à própria astúcia para resistir às pressões 

psicológicas e agressões físicas que sofrem. 

Um dos fatos bastante ilustrativos disso ocorreu no dia 14/12/2014. Por volta do meio 

dia, três policiais militares adentram no prédio da Ocupação Tijolinho Vermelho afirmando que 

iriam averiguar denúncias relativas ao comércio de entorpecentes no local. Procuravam por 

determinados indivíduos e invadiram diversos apartamentos, agredindo fisicamente184 muitos 

moradores. Enquanto isso, outros militantes do TL foram avisados e, imediatamente, 

deslocaram-se para a ocupação com o objetivo de evitar abusos ainda maiores. Enquanto os 

policiais vasculhavam os corredores e quartos, alguns jovens produziram, intencionalmente, 

uma grande avaria nos pneus da viatura policial (estacionada na frente da ocupação), fato que 

impossibilitou a condução imediata de um morador detido. Apesar de ter aumentado a ira dos 

policiais, a atitude astuta dos referidos jovens foi fundamental para que os militantes do TL, 

acompanhados de assessores jurídicos do NEP, chegassem ao distrito policial para onde foi 

levado o morador detido a tempo de evitar maiores problemas. O resultado de tal intervenção 

foi narrado assim por um dos militantes do TL: 

 

Acabou bem o ataque da PM ao Tijolinho. Nenê que foi o preso, saiu com um 

Termo Circunstanciado (não precisamos de fiança e não terá maiores 

consequências judiciais). Ficamos eu e a advogada lá acompanhando. 

Alguém rasgou o pneu da viatura enquanto eles tavam dentro do prédio e aí 

pegaram o primeiro que estava mais perto. 

Três PMs da Rotam invadiram atrás de traficantes (na hora do almoço!). 

Depois, na delegacia, dizem que foi denúncia e que eles vão acabar com o 

tráfico lá. Eles dizem que têm nomes e nos alertou que os traficantes são muito 

perigosos e são muito ruins para a própria comunidade. Algumas horas antes, 

no calor da ação, um deles tinha dito que iriam todos os dias na ocupação. 

O povo do prédio conhece bem o tenente que liderou o negócio. O cara é osso 

duro. Depois nós fomos fazer o corpo delito, pois bateram no Nenê. Bateram 

em outro rapaz lá dentro, mas não encontramos ele mais. Precisamos discutir 

as táticas de uma denúncia formal (Militante Terra Livre 01. E-mail enviado 

em 28/02/2016). 

 

Conforme narramos em momento anterior deste trabalho, no dia 17/11/2015 ocorreu o 

assassinato de uma jovem residente na Ocupação Tijolinho Vermelho. O episódio teve grande 

                                                           
184 Dentre as agressões físicas relatadas pelos moradores, destacamos os golpes de cassetete desferidos contra os 

membros superiores e inferiores dos indivíduos. Além disso, um morador teve sua cabeça pressionada contra o 

interior de um vaso sanitário, sob a ameaça de ter que engolir os dejetos ali depositados.     



391 

 
 

repercussão na imprensa local e não demorou para que os programas televisivos policiais 

disseminassem uma série de informações inverídicas e preconceituosas em relação à ocupação, 

motivo pelo qual o TL divulgou, em seu sítio eletrônico, a seguinte nota de repúdio: 

 

As 80 famílias moradoras da Ocupação Tijolinho Vermelho, antigo Hotel 

Tropicana, se dirige à sociedade pessoense para informar e repudiar sobre 

notícias e comentários feitos por alguns órgãos da imprensa paraibana sobre 

esta ocupação, especialmente os jornalistas Nilvan Ferreira e Washington 

Luiz, dos programas Tribuna Livre e Cidade em Ação, da TV Arapuan. 

No dia 16 de novembro, ocorreu um homicídio de uma jovem moradora do 

prédio. O corpo dela foi encontrado em outra rua do bairro, em circunstâncias 

que exigem uma investigação aprofundada. 

Entretanto, alguns jornalistas, como os acima citados, resolveram aproveitar 

o caso para caluniar as famílias, criando fatos e insinuando que ela teria sido 

morta dentro do prédio com participação de outros moradores. Também 

aproveitaram para criminalizar todas as famílias e afirmar que elas serão 

despejadas. Ora, em primeiro lugar, como os jornalistas têm todo o caso 

apurado antes de qualquer investigação? Em segundo lugar, como eles se 

adiantam até a própria Justiça para inventar um mandado de reintegração de 

posse? 

[...] O movimento conhece muito bem os expedientes deste tipo de jornalista 

e o nível de qualidade jornalística deste tipo de programa, preocupado em 

criminalizar os pobres e comprometido com os setores mais poderosos e 

conservadores da Paraíba, divulgando sensos comuns sobre a violência, 

criados para a manutenção da repressão social. Entretanto, nada dizem sobre 

o fato de as vítimas de mais de 80% de homicídios na Paraíba serem negros e 

pobres, como a moradora assassinada, assim como escondem o sistema de 

grupo de extermínio na capital que teve repercussão nacional há alguns anos 

e ainda ameaça a quem denuncia. 

As 80 famílias honestas que vivem há quase três anos no Tijolinho Vermelho 

exigem uma retratação pública dos dois jornalistas acima citados e reafirmam 

o objetivo máximo da ocupação: garantir moradia digna das famílias e um 

futuro para nossos filhos. João Pessoa, 19 de novembro de 2015 (SÍTIO 

ELETRÔNICO DO TERRA LIVRE, 19/11/2015)185. 

  

Desde o acontecimento, as ações policiais no prédio, que já eram frequentes nos 

primeiros momentos da ocupação, tornaram-se quase que diárias. Pressionado pela imprensa 

local e por muitos moradores das circunvizinhanças, o aparelho policial, sob o argumento de 

que solucionaria o homicídio a qualquer custo, intensificou sua presença, produzindo vários 

episódios de violência.  

Na madrugada do dia 10/12/2015, policiais militares invadiram a edificação. Alegavam 

que os moradores não teriam paz enquanto os traficantes que comandavam o comércio de 

entorpecentes no local não fossem capturados. Vejamos um relato sobre o ocorrido: 

                                                           
185 Disponível em:<http://terralivre.org/2015/11/nota-de-repudio-a-tv-arapuan-joao-pessoa-pb/>. Acesso em: 22 

nov. 2016.  
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Thiago, eu estava dormindo. Acordei com a gritaria deles, chutando as portas 

dos quartos de várias pessoas. Eles diziam que a gente sabia quem tinha 

matado a menina e que tínhamos que falar quem era o chefe. Entraram em 

vários quartos, dizendo que tinha arma e droga e que era melhor entregar pra 

não morrer. Aí não acharam nada demais. Pra não perder a viagem levaram 

dois meninos que estavam com um pouquinho de maconha (Morador 

Tijolinho Vermelho 12. Conversa informal realizada em 12/12/2015).       
            

  

Mais uma vez, militantes do TL e membros do NEP foram até o distrito policial para 

auxiliar no processo de liberação dos detidos, o que ocorreu somente depois que estes foram 

devidamente “fichados”. 

Tempos depois desse fato, um morador que também portava pequena quantidade de 

maconha no momento da ação policial nos explicou como conseguiu escapar da abordagem 

policial: 

 

Rapaz, escapei fedendo. Porque não adianta dialogar com polícia. Ele vê a 

gente assim já acha que é bandido. Não tem conversa. Se eles me pega com 

maconha eu ia descer igual os cara desceram. Quando eles chegaram, eu só 

escutei os gritos. Aí eu fui lá pro lado do auditório, escalei a parede e fui pro 

telhado. Só saí de lá quando foram embora. Parecia um ninja (Morador 

Tijolinho Vermelho 16. Conversa informal em 18/12/2015).   

  

No dia 23/11/2015 foi a vez de a Polícia Civil invadir, sem autorização judicial e de 

forma violenta, o prédio da Tijolinho Vermelho. Na ocasião, foi preso um jovem morador que 

portava uma pequena quantidade de maconha. Graças à ação de advogados populares que 

integram a rede de solidariedade articulada pelo TL, o processo judicial decorrente da referida 

prisão foi arquivado. Contudo, o incômodo da tramitação durou cerca de um ano, uma vez que 

o arquivamento do processo ocorreu apenas em novembro de 2016.    

Nas Ocupações Capadócia186 e Terra Nova, as ações policiais, sobretudo aquelas 

caracterizas pelo emprego de violência física, foram menos frequentes, a despeito de estarem 

situadas em áreas nas quais o tráfico de drogas de varejo se faz presente. 

                                                           
186 Quando perguntada sobre a presença policial na Capadócia, uma liderança local nos disse o seguinte: “Eles 

passam aqui de vez em quando. Mas geralmente eles vêm, perguntam se está tudo bem e vão embora. Só teve 

um dia que o menino parece que escondeu droga em um barraco desse aí e eles vieram atrás. Nesse eles vieram 

mais forte. Ou quando acontece alguma coisa mais séria aí no Riachinho, um homicídio uma coisa assim [...] aí 

eles aparecem por aqui pra fazer pergunta. Logo quando eles chegam aqui olham logo a nossa bandeira [do TL] 

e sabem que isso aqui é uma coisa organizada. É claro que ninguém pode vacilar com polícia, mas até agora, 

graças a deus, não tivemos nenhum problema grave” (Morador da Ocupação Capadócia 01. 13/02/2016). 
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Diante do exposto, procuramos demonstrar como a violência policial impõe desafios 

cotidianos aos territórios de luta. E quanto mais representativa for essa luta, mais frequente é o 

emprego de métodos intimidatórios e truculentos.  

Conforme explicitamos anteriormente, não há dominação que ocorra sem resistência. 

Ante o conjunto de ações estatais que buscam inibir os processos de resistência e insurgência 

protagonizados pelo hiperprecariado e manter o controle espacial de suas ações, a construção 

de uma sólida rede solidária e, sobretudo, a astúcia peculiar desses sujeitos se configuram como 

importantes elementos constitutivos dos processos emancipatórios.  

 Todas essas táticas correspondem aquilo que De Certeau (1996) chamou de “arte do 

fraco”, ou seja, ante às imposições engendradas pelos sistemas de dominação inerentes ao status 

quo heterônomo, sempre há espaço para resistência, cujas formas de manifestação são as mais 

diversas possíveis.  

Como diria Ana Ester Ceceña, “[...] Às estratégias, modalidades e mecanismos 

desenhados por dominadores de todos os tempos corresponde uma pletora de expressões, ações, 

estratégias e projetos políticos de quem resiste a ser dominado” (CECEÑA 2008, p. 9, tradução 

nossa). A astúcia é justamente uma dessas expressões típicas da “arte do fraco”.  

 

4.6.3 Contra a inércia do poder público, a pedagogia do protesto 

  

A materialização do processo que estamos denominando de territorialização da luta por 

moradia não se restringe às ocupações em si. Estas constituem, conforme já assinalamos, a base 

territorial a partir da qual se dá a organização política do TL. Contudo, outros territórios, ainda 

que sejam caracterizados pela escala temporal reduzida, configuram-se como instrumentos 

indispensáveis no embate contra o Estado. Referimo-nos especificamente aos protestos, 

manifestações, bloqueios de avenidas e estradas, ocupações de prédios públicos e demais 

formas de pressão sobre o aparelho estatal cuja expressão depende da territorialização em 

sentido estrito (SOUZA, 2013).  

No decorrer desta pesquisa, participamos de inúmeras ações como as explicitadas no 

parágrafo precedente e julgamos importante tecer algumas considerações acerca da sua 

relevância para a luta política de um movimento social. Antes, porém, ressalve-se que 

omitiremos, por questões éticas e táticas, detalhes importantes acerca do planejamento, 

financiamento e execução de tais ações.  

A relevância dos protestos pode ser percebida, sobretudo, em dois planos da luta: o 

tático e o político-pedagógico.  
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Do ponto de vista tático, o protesto, em função dos transtornos que causa (interrupção 

do trânsito, perturbação ou interrupção do funcionamento de instituições, mobilização das 

forças repressivas etc.), produz, a um só tempo, a visibilidade das questões sociais pelas quais 

se luta e uma enorme pressão sobre o aparelho de Estado. Sob esse ângulo, tais ações aparecem 

como principal instrumento de luta contra a inércia estatal no fornecimento de respostas para 

as demandas apresentadas por um determinado movimento. Nessas situações de enfrentamento 

político, é possível a obtenção de pequenas vitórias por meio da divulgação ampla das injustiças 

sociais e da morosidade da atuação estatal, fato que auxilia no processo de desconstrução moral 

dos gestores, gerando determinados desgastes que, por seu turno, produzem prejuízos eleitorais. 

Além disso, tais ações podem, eventualmente, contribuir para pôr em evidência condutas 

ímprobas de determinados agentes públicos, bem como denunciar práticas violentas exercidas 

pelos aparelhos repressores.   

 As Figuras 88, 89, 90 e 91 contêm alguns registros fotográficos de diversas 

manifestações protagonizadas pelo TL para dar visibilidade às lutas de suas ocupações. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 88 – Militantes da Ocupação Tijolinho Vermelho bloqueiam o principal corredor 

viário da Zona Sul de João Pessoa 

 
Fonte: Thiago Lima, 10/07/2014. 
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Figura 89 – Bloqueio da Avenida Epitácio Pessoa, principal eixo viário de ligação entre o 

Centro e a orla marítima 

 
Fonte: Thiago Lima, 18/03/2015.   

 

 

 

Figura 90 – Ocupação do Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo Municipal de 

João Pessoa 

 
Fonte: Thiago Lima, 16/09/2015. 
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Figura 91 – Protesto em frente ao Centro Administrativo Municipal 

 
Fonte: Thiago Lima, 12/011/2013.  

 

É no plano político-pedagógico, todavia, que a territorialização da luta expressa sob a 

forma de protestos e manifestações se reveste de importância crucial para o hiperprecariado.  

Em primeiro lugar, porque essas ações constituem experiências coletivas exitosas, isto 

é, os resultados imediatos almejados (divulgação das demandas para o conjunto da sociedade, 

obtenção de audiências junto ao poder público, repercussão na imprensa) são, via de regra, 

concretizados. Isso tende a melhorar a autoestima coletiva e a reforçar a percepção da união da 

coletividade como único caminho possível para obtenção de conquistas. Apesar de parecer uma 

lição um tanto óbvia, é muito difícil que ela seja compreendida amplamente nos espaços 

internos das ocupações em função do quadro de tensões que, conforme já demonstramos, 

produzem inúmeros conflitos. Estas, embora representem, por si só, um espaço de 

experimentação política, são também e simultaneamente o lugar da vivência cotidiana da 

hiperprecariedade, fato que recrudesce as divergências e fissuras internas. O processo de 

superação desses conflitos por meio das experiências pedagógicas proporcionadas pela luta 

organizada é lento e complexo. 
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A fala de um morador da Ocupação Capadócia, proferida em reunião destinada à 

avaliação de um protesto realizado na Secretaria Municipal de Habitação, contém importantes 

elementos que corroboram com aquilo que estamos a refletir. 

 

Olha, uma coisa que eu gosto nos protesto é o seguinte, é que lá na hora do 

circo pegar fogo tá todo mundo unido. Porque a gente sabe que se um policial 

pegar um de nós de vacilo, eles quebra a gente. Mas contra uma multidão eles 

não podem fazer nada. Tá certo que nem todo mundo vai, porque tem gente 

preguiçosa mesmo que só quer que os outros lute por eles. Mas quem vai já 

sabe que o objetivo é o bem de todos. Aí todo mundo se ajuda de algum jeito. 

Então quem tem suas picuinha deixa pra lá, quem não gosta de fulano e cicrano 

também deixa pra lá. Porque num protesto desse, só quem tá do nosso lado é 

nós mesmo. O povo que passa de carro, a maioria xinga a gente. A polícia fica 

ali só esperando pra descer a lenha. A Prefeitura, se a gente não bota pressão, 

eles nem olha pra gente. Então só sobra a gente. Então, na minha opinião, isso 

é uma coisa boa dos protesto (Morador Capadócia 15. Fala proferida em 

reunião realizada no dia 03/11/2015). 

 

Em segundo lugar, porque é geralmente nessas ocasiões que se revela mais claramente 

o conjunto de agentes heterônomos responsáveis pelo quadro precário que vitima o 

hiperprecariado (o aparelho de Estado e seu pessoal, a mídia etc.).  

Ademais, nas audiências com os gestores públicos que geralmente ocorrem em função 

da repercussão dos protestos, a oportunidade do embate político “face a face187” resulta, quase 

sempre, em aprendizados188 que podem retroalimentar a disposição para a luta.  

 

Figura 92 – Após a Ocupação do Centro Administrativo Municipal, moradores das 

Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova são recebidos pelo Chefe de 

Gabinete da Prefeitura, Secretária de Habitação e Secretário de Desenvolvimento Social 

                                                           
187 Foram raríssimas as oportunidades em que membros do “primeiro escalão” da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa se dispuseram a dialogar pessoalmente com o TL. A ocasião registrada na Figura 90 foi obtida depois de 

um protesto realizado no Centro Administrativo Municipal. Intencionalmente programada para o auge do período 

eleitoral, a ação resultou em uma audiência da qual participaram todos os secretários ligados à questão 

habitacional. O encontro foi extremamente cordial, as demandas foram ouvidas com total atenção e nenhuma 

das propostas de ação concreta por parte dos órgãos que ali estavam representados foi efetivada.  
188 Sobre esse aprendizado, um militante residente na Ocupação Terra Nova comentou, em certa ocasião, o 

seguinte: “A gente vem num protesto desse pra ver se tem alguma solução, alguma resposta pra nossas casinhas. 

Aí você entra lá na sala, eles te oferecem café, água, enrolam o tempo todo e não dizem nada que a gente possa 

confiar. Esse povo só sabe enganar. Aí nas época de eleição fica tudo bonzinho. Só que se eles pensa que nós 

vamo parar de fazer tumulto eles tão enganado. Enquanto tiver gente pra lutar, pneu pra queimar e fogo pra botar 

nós vamo continuar” (Morador da Ocupação Terra Nova 09, 24/08/2016).   
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Fonte: Thiago Lima, 24/08/2016. 

 

Em uma das ocupações realizadas no Centro Administrativo Municipal, mais 

precisamente na porta principal do gabinete do prefeito, uma moradora da Ocupação Tijolinho 

Vermelho proferiu, ao microfone, outra fala que julgamos bastante ilustrativa do caráter 

pedagógico desse tipo de ação política: 

 

Luciano Cartaxo [Prefeito de João Pessoa], lembra quando você nos pedia 

meia hora de atenção para pedir nosso voto? Nós demos toda a atenção que 

você queria. Lembra quando seu assessor pediu pra a gente aplaudir seu 

discurso bonito no Picolé de Manga189? E agora, seu prefeito? Agora nós 

queremos sua atenção também. Você está aí dentro, nessa sala com ar-

condicionado, e nem vem aqui nos dar uma satisfação? Aqui fora não tem 

bicho, seu prefeito. Nem bandido. Aqui tem um povo trabalhador, gente de 

bem. Nós só queremos nossos direitos. Queremos sair dos barracos, dos quarto 

com os banheiro entupido. Queremos deixar de pagar aluguel pra poder comer 

um pouco melhor. Saia daí, seu prefeito! Venha conversar com o povo! O 

povo só é bom na hora de pedir os votos? (Moradora Tijolinho Vermelho 17. 

Discurso proferido durante a ocupação do Centro Administrativo Municipal 

realizada em 16/09/2015). 

             

Continuando as nossas reflexões acerca do potencial político-pedagógico dessas ações, 

é importante assinalar o quanto elas podem ser reveladoras dos adversários do hiperprecariado. 

                                                           
189 Picolé de Manga é um bloco pré-carnavalesco tradicional da na cidade de João Pessoa-PB. É um dos principais 

blocos que integram o Folia de Rua, um dos maiores projetos de prévia carnavalesca do Brasil, que ocorre 

anualmente, na semana imediatamente anterior aos festejos do Carnaval. O atual prefeito, Luciano Cartaxo, 

participou da fundação do referido bloco e o utilizou, diversas vezes, como palanque político.  
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A esse respeito, faz-se necessário resgatar um fato que pôs sob pesado questionamento o papel 

da mídia frente às manifestações organizadas pelo TL.  

As artimanhas utilizadas pelos grupos midiáticos na busca pela desqualificação dos 

movimentos sociais no Brasil são históricas e bem conhecidas, haja vista as reiteradas 

campanhas contra o MST na escala nacional. Em João Pessoa, registre-se que o processo de 

desqualificação das lutas sociais por parte da grande imprensa não foge a esse padrão. 

No auge das ações de luta empreendidas pelo TL junto às três ocupações destacadas 

neste estudo, um importante veículo de comunicação local divulgou em seu sítio eletrônico a 

seguinte manchete: “Facção estaria utilizando laranjas para invadir terrenos públicos da 

Paraíba”. Como podemos perceber na Figura 93, a matéria foi publicada com destaque na 

página virtual do Correio da Paraíba. 

 

Figura 93 – A mídia e a criminalização dos movimentos sociais 

 
Fonte: Portal Correio, 2015. Editado pelo autor, 2017.  

 

Diz a matéria que: 

 

O esquema criminoso tem uma logística: os traficantes usam ‘laranjas’ 

(pessoas sem moradia), que promovem as invasões; quando o poder público 

ingressa na Justiça, muitas dessas pessoas conseguem comprovar que estão 

num grau de vulnerabilidade extremo. A decisão judicial, levando em conta 

as provas apresentadas, na maioria dos casos decidia em favor dos sem-tetos. 
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Só que depois de conseguir o imóvel, os ‘laranjas’ entregavam o bem aos 

traficantes (PORTAL CORREIO, 10/01/2015)190.  

 

O caráter genérico da matéria integra claramente uma estratégia de criminalização dos 

movimentos sociais. Em algumas oportunidades, durante a realização de protestos em vias 

públicas, foi possível perceber alusões ao conteúdo da matéria por parte de transeuntes 

impactados por essas ações: “Vocês querem moradia nada, bocado de vagabundo. Isso é pra os 

traficante tomar de conta!”. Somente depois que tomamos conhecimento da reportagem acima, 

conseguimos compreender a origem da fala transcrita. 

A reportagem, de forma absolutamente desonesta, colocou no mesmo contexto as 

ocupações realizadas pelos movimentos sociais e o processo de expulsão de beneficiários de 

programas habitacionais governamentais em função das imposições do tráfico de drogas, fato 

que vem ganhando notoriedade em João Pessoa-PB nos últimos anos. Da forma que foi 

construído o texto, o leitor é induzido a pensar que a apropriação de condomínios residenciais 

destinados à habitação social por parte de algumas facções criminosas é resultado de uma 

mancomunação entre agentes do tráfico e grupos de sem-teto. 

O papel covarde da mídia em relação às práticas contestatórias do TL sempre compôs 

as pautas de reuniões e diversas foram as ocasiões nas quais o movimento publicou notas de 

repúdio191 em função de informações inverídicas divulgadas pela imprensa. Porém, todo esse 

empenho em desqualificar as lutas sociais na capital paraibana não escapou incólume. Ele foi 

contestado em algumas ocasiões, como evidenciaremos a seguir.   

No dia 18/03/2015, conforme demonstra a Figura 94, moradores das Ocupações 

Tijolinho Vermelho e Capadócia realizaram o bloqueio do principal eixo de ligação viária entre 

o Centro e a orla marítima: a Avenida Epitácio Pessoa. Nesse tipo de atividade, é muito comum 

que as mães, por completa falta de opção, levem seus filhos. Em função disso, o movimento foi 

alvo de pesadíssimas críticas por parte do âncora de um programa televisivo policialesco. Em 

transmissão realizada ao vivo, o referido apresentador incitou sua audiência contra os 

manifestantes, desqualificando a sua luta por conta da presença das crianças. Exigiu, inclusive, 

que membros do Conselho Tutelar tomassem providências.  

 

Figura 94 – Cinegrafista de uma rede de TV local solicitando que as crianças se 

posicionassem para serem filmadas 

                                                           
190 A matéria originalmente publicada no Portal Correio não está mais disponível no sítio do referido grupo 

jornalístico. Porém, ela pode ser acessada na íntegra no link: <http://www.conceicaopb 

online.com/2015/01/faccoes-estariam-usando-laranjas-para.html>. Acesso em: 18 jan. 2017.  
191 O conteúdo integral dessas notas pode ser acessado em: < http://terralivre.org/?s=nota+de+repudio>. Acesso 

em: 19 jan. 2017.  
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Fonte: Thiago Lima, 18/03/2015. 

   

A repercussão amplamente negativa do fato, somada aos outros inúmeros episódios nos 

quais as lutas empreendidas pelos militantes do TL foram alvejadas por discursos 

preconceituosos e estigmatizadores por parte da imprensa, gerou revolta entre os manifestantes, 

sendo tema de amplas discussões nas reuniões de avaliação do mencionado protesto. A partir 

de então, foi deliberado que a postura nas manifestações teria que ser mais atenta e crítica 

quanto ao papel dos veículos midiáticos, a fim de evitar novas coberturas jornalísticas que 

desqualificassem as ações. 

Nos protestos seguintes, várias foram as ocasiões nas quais os militantes das ocupações 

se encarregaram de interpelar diversos jornalistas, alertando-os sobre a necessidade de uma 

cobertura correta e isenta das manifestações. Conseguimos gravar um desses diálogos e o 

reproduziremos a seguir: 

 

Vocês quer entrevistar a gente? Pode entrevistar. Querem tirar foto? Pode 

tirar. Agora não venham com safadeza não que aqui não tem ninguém besta 

pra tá servindo de palhaço. Outro dia vocês chamaram a gente de baderneiro 

e irresponsável porque tinha criança no protesto. E a gente vai deixar onde? 

Então se vocês quiser colocar as informação na televisão, no jornal, na internet 

pode colocar. Agora coloca a verdade! Porque do jeito que vocês coloca 
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parece que aqui tem um monte de bandido, um monte de vagabundo. Os povo 

por aí já pensa isso da gente e com vocês botando mais coisa ruim pra cima 

de nós aí é que vão falar mal mesmo. Vai ficar todo mundo de olho no que 

vocês vão dizer. Pode dizer a verdade. Pode dizer que a gente fechou a rua, 

botou fogo no pneu, atrapalhou os carro. Pode dizer. Ninguém quer esconder 

isso não. Agora diga também que somos pessoas trabalhadoras e estamos 

lutando pelo nosso direito, pelo direito de ter uma casa como você tem. E as 

crianças tão aqui porque não tem onde deixar. Aqui não tem mãe irresponsável 

nem doida como vocês falaram não (Moradora Tijolinho Vermelho 18. Fala 

destinada a jornalistas que cobriam um protesto realizado na Secretaria de 

Habitação do Município. 29/10/2015)192. 

   

Desde o fato acima narrado, ao menos nas manifestações e protestos, a postura dos 

moradores das ocupações tem sido bastante crítica em relação às coberturas jornalísticas. 

Registre-se, ainda, que, logo após esse episódio, por iniciativa própria, os militantes residentes 

na Ocupação Tijolinho Vermelho chegaram a impedir que uma equipe de reportagem televisiva 

realizasse matéria jornalística captando imagens internas do prédio.  

Nas experiências que acompanhamos, a repercussão negativa dos protestos na mídia e 

a devida politização disso no âmbito das formações conduzidas pelo TL geraram um efeito 

muito positivo no que tange à construção de uma postura mais crítica quanto à identificação 

dos adversários do hiperprecariado na conquista de seus direitos.    

Avançando em nossas reflexões, é preciso mencionar que o processo de territorialização 

da luta que se expressa por meio dos protestos também consiste na apropriação simbólica, ainda 

que temporária, dos espaços territorializados. Nesse sentido, as faixas, cartazes, bandeiras e 

vestimentas, além da importância tática que possuem por explicitarem o conteúdo das 

manifestações, compõem um universo simbólico-identitário a partir do qual são expressas as 

dissidências que ora se territorializam, a exemplo do que podemos constatar nas Figuras 95, 96 

e 97. 

 

Figura 95 – Moradores das Ocupações Tijolinho Vermelho e Capadócia em 

manifestação pelo direito à moradia e pela reforma urbana 

                                                           
192 Há, contudo, uma contradição sumamente interessante: os programas policiais possuem, segundo dados da 

ABERT (Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão), maior audiência junto às camadas mais 

pobres da população. Não é raro chegar nas ocupações para visitas informais e encontrar moradores assistindo 

aos referidos programas.  
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Fonte: Thiago Lima, 29/10/2015. 

 

Figura 96 – Ocupação da sede da Companhia Estadual de Habitação Popular da 

Paraíba (CEHAP) 

 
Fonte: Thiago Lima, 10/07/2014. 
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Figura 97 – Ocupação do Corredor de acesso ao gabinete do Prefeito, no Centro 

Administrativo Municipal de João Pessoa-PB 

 
Fonte: Thiago Lima, 16/09/2015.  

  

As espacialidades construídas a partir dessas ações são potencialmente libertadoras. 

Estimulados pela atmosfera pulsante da arena política, muitos dos manifestantes se sentem 

suficientemente empoderados para proferirem discursos e exercerem papéis destacados na 

condução dos protestos, algo que muito dificilmente acontece no seu cotidiano.  O morador, 

outrora preso no cotidiano de sua territorialidade tensa, liberta-se. Desloca-se para uma 

identidade militante (ver Figuras 98, 99 e 100). Assume-se explicitamente como sujeito 

político, experimenta o novo. Ainda que esse novo se faça acompanhar de reiterações. Ainda 

que, ao final dos protestos, ele ouça dos agentes públicos os mesmos engodos que foram ditos 

em ocasiões anteriores.   

Nessas situações, ecoam falas inflamadas e cantos de protesto193. Forja-se a experiência 

de classe de que nos fala Thompson (1987). Rompem-se, ainda que momentaneamente, as 

tendências fragmentárias que caracterizam o cotidiano apropriado pelo capital. É, sobretudo, na 

territorialidade pedagógica dos protestos que o hiperprecariado revela grande parte seu 

potencial insurgente.      

 

 

                                                           
193 Um dos que mais se repete é aquele que diz: “pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não 

assanha o formigueiro”. 
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Figura 98 – Militantes residentes na Ocupação Capadócia erguem a bandeira do Terra 

Livre em ocupação do prédio da Secretaria de Habitação do Município de João Pessoa – 

PB 

 
Fonte: Thiago Lima, 29/10/2015. 

 

Figura 99 – Militantes do TL residentes nas Ocupações Tijolinho Vermelho e Capadócia 

discursam em manifestação realizada na Secretaria Municipal de Habitação 

 
Fonte: Thiago Lima, 29/10/2015. 
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Figura 100 – Militante residente na Ocupação Tijolinho Vermelho discursa em frente à 

SEMHAB 

 
Fonte: Thiago Lima, 29/10/2015. 

 

Do ponto de vista tático, ocupações e protestos podem ser entendidos como formas de 

expressão territorial da luta. São complementares e absolutamente imprescindíveis para a 

obtenção de conquistas. Além disso, a partir dessas ações, são constituídos importantes espaços 

de experimentação política e construção de identidades. Se é verdade, como observa Zibechi 

(2011), que nas lutas populares é “o caminhar que faz o caminho”, os protestos, dada a dimensão 

profundamente pedagógica que encerram, são potencialmente reveladores da pujança do 

caminhar coletivo.      

Para finalizar este item de nosso trabalho, façamos um brevíssimo apontamento em 

relação à postura da polícia nas manifestações realizadas em espaços públicos.  

Em todos os protestos dos quais participamos junto aos militantes do TL, a presença 

policial foi constante. Exceto em uma ocasião sobre a qual discorreremos mais adiante, a ação 

desse aparelho estatal se caracterizou pelo emprego de táticas negociais, isto é, evitou-se o uso 

da violência física como forma de pôr fim aos transtornos causados pelas manifestações. A 

presença da polícia nos protestos, portanto, revestiu-se, no mais das vezes, de um caráter 

intimidatório não truculento. Esse comportamento é substancialmente diferente daquele 
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verificado nas ações empreendidas nos territórios das ocupações, locais nos quais a covardia 

policial se aproveita da menor visibilidade pública desses espaços. 

 

Figura 101 – Policiais tentam negociar o desbloqueio de importante avenida tomada por 

manifestantes 

 
Fonte: Thiago Lima, 29/10/2015. 

 

Figura 102 – Policial solicita a liberação da via bloqueada 

 
Fonte: Thiago Lima, 10/07/2014. 
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4.6.4 Contra o judiciário, as redes de solidariedade 

 

Nesta parte do trabalho, iremos enfatizar o papel imprescindível exercido pelos 

apoiadores que se uniram ao TL para auxiliar no enfrentamento das demandas jurídicas que 

surgiram ao longo da luta. 

Nas Ocupações Capadócia e Terra Nova, nenhuma demanda jurídica importante surgiu 

até o fechamento desta tese. No caso da primeira, sempre circulam informações acerca de uma 

possível reintegração de posse. A rede de apoiadores do movimento está atenta a isso, mas não 

há nenhum processo desta natureza transcorrendo no momento. Com relação à última, o terreno 

na qual está situada integra, como já observamos, uma Zona Especial de Interesse Social. O TL 

encaminhou para a PMJP a solicitação de regularização fundiária da ocupação. O pedido está 

“em fase de estudo”.   

Por essas razões, trataremos, especificamente, dos embates jurídicos mais marcantes, 

cujos desdobramentos se deram a partir de duas questões: resistência à criminalização dos 

protestos e resistência à ação de reintegração de posse da Ocupação Tijolinho Vermelho.  

Um dos protestos mais impactantes já realizados pelo movimento foi o bloqueio do 

trecho da BR-230 situado em frente ao Centro Administrativo Municipal, realizado no dia 

02/09/2014 e protagonizado pelos moradores das Ocupações Tijolinho Vermelho e Capadócia. 

A ação foi motivada, sobretudo, pelo longo período no qual o poder público municipal se negou 

a estabelecer diálogos efetivos com os ocupantes. Por esse motivo, foi deliberado em 

assembleia que seria necessária uma manifestação de impacto, capaz de gerar grande 

repercussão.  

A BR-230 corta toda a região metropolitana de João Pessoa-PB e se notabiliza pelo 

grande fluxo de veículos. A referida rodovia é uma das principais vias de acesso ao Centro 

Administrativo Municipal. Dada essa confluência de fatores espaciais estratégicos, decidiu-se 

por realizar o bloqueio da estrada em questão. Por essas razões, a repercussão do ato foi de 

grandes proporções, sendo noticiada194 pelos principais programas televisivos, radiofônicos, e 

amplamente reportada nos sítios eletrônicos dos principais canais midiáticos locais. 

                                                           
194 Conforme podemos perceber na seguinte reportagem veiculada por um importante sítio eletrônico local:  

   Manifestantes fazem marcha em João Pessoa após fechar BR-230  

   Protesto foi realizado próximo ao CAM e trânsito teve que ser desviado. Manifestantes cobram melhoria de 

moradias. Cerca de 50 manifestantes seguem na manhã desta terça-feira (2) em marcha pela BR-230 em direção 

ao Centro Administrativo Municipal, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O protesto se deve à reivindicação 

da regularização habitacional das comunidades Capadócia e Tijolinho Vermelho, segundo o policial Romel da 
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Figura 103 – Bloqueio da BR-230 

 
Fonte: Thiago Lima, 02/09/2014 

 

Figura 104 – Queima de pneus

 
Fonte: Thiago Lima, 02/09/2014. 

 

                                                           
Polícia Rodoviária Federal. Representantes do grupo serão recebidos por gestores da Prefeitura de João Pessoa.  

A manifestação do grupo registrada pela PRF começou às 9h30 no km 24,5 da BR-230, nas imediações do Centro 

Administrativo Municipal (CAM), no bairro de Água Fria. O trânsito ficou lento nessas imediações até o estádio 

Almeidão, no bairro do Cristo durante cerca de uma hora. A pista no sentido João Pessoa-Cabedelo ficou com o 

trânsito interditado por conta dos pneus que foram queimados pelos manifestantes por volta das 9h40. Equipes 

da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.  

As equipes realizaram desvios pelo bairro do Geisel. Uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou por volta das 

10h30 o trabalho de conter o fogo e limpar a pista para a liberação do tráfego de veículos (G1-PARAÍBA 

02/09/2014). Disponível em: <http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/09/manifestantes-fazem-marcha-

em-joao-pessoa-apos-fechar-br-230.html>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/cidade/joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/cidade/cabedelo.html
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Embora o ato tenha sido vitorioso sob vários aspectos (os manifestantes foram recebidos 

por gestores do “primeiro escalão” da administração municipal, houve grande repercussão na 

imprensa etc.), o seu desfecho registrou um acontecimento bastante preocupante: a prisão de 

dois manifestantes. A mídia local se encarregou de dar o devido destaque a esse fato. 

 

PRF prende dois manifestantes durante protesto em João Pessoa.  

Segundo a polícia, os dois homens foram presos por crime ambiental e 

dano ao patrimônio público.  

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante, na manhã desta terça 

feira, na BR-230, em João Pessoa, dois manifestantes que estavam bloqueando 

a pista. Segundo a polícia, os homens foram detidos por crime ambiental e 

dano ao patrimônio público. Os agentes da PRF, que acompanharam a ação, 

identificaram os dois homens no momento em que eles chegaram ao local do 

bloqueio em um carro carregado de pneus velhos. Os dois, auxiliados por 

outro manifestante, retiraram os pneus velhos de dentro do veículo e, em 

seguida, arremessaram os mesmos sobre a fogueira feita na rodovia. A fumaça 

produzida pelos pneus é altamente tóxica e afeta diretamente o meio ambiente. 

Outro fator importante e danoso é que ela pode provocar acidentes de trânsito, 

pois a visibilidade dos motoristas fica bastante comprometida. Outro aspecto 

é que a queima de pneus na rodovia compromete o pavimento, pois o calor 

provoca o derretimento do asfalto. O flagrante foi registrado na central da 

polícia civil, em João Pessoa. O protesto foi para reivindicar a regularização 

habitacional das Comunidades Capadócia e Tijolinho Vermelho (JORNAL 

DA PARAÍBA, 2014)195.  
   

Outro sítio eletrônico de notícias local, além de divulgar reportagem sobre a prisão dos 

manifestantes, estampou fotografias do momento da detenção (Figura 105). 

Figura 105 – Policial Rodoviário Federal, de arma em punho, anuncia a detenção de 

morador da Ocupação Tijolinho Vermelho

 

                                                           
195 Disponível em: <http://www.jornaldaparaiba.com.br/policial/noticia/133830_prf-prende-dois-manifestantes-

durante-protesto-em-jp>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
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Fonte: Portal Correio, 2015196.  

 

Como se pode perceber a partir da leitura da reportagem transcrita, os manifestantes 

detidos foram acusados de crime ambiental e dano ao patrimônio público. Indiciados, eles 

respondem, junto à 3ª Vara Regional de Mangabeira do Tribunal de Justiça da Paraíba, ao 

processo de número 0021655-57.2014.815.2002. A seguir, reproduzimos os principais trechos 

da denúncia oferecida pelo Ministério Público da Paraíba (documento que consta no Anexo C). 

 

[...] Consta da peça informativa em anexo que, no dia 02 de setembro de 2014, 

no período da manhã, policiais militares estavam escalados no posto da PRF 

em Bayeux-PB, quando tomaram conhecimento que os denunciados estavam 

queimando material inflamável, galhos de árvore e pneus, ocorrendo, assim, 

crime de poluição ao meio ambiente, fato este ocorrido nas imediações do 

Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, nesta cidade.    

Narra o inquérito policial que os policiais rodoviários tomaram conhecimento 

que estava havendo um protesto dos “Sem Teto”, onde haviam dois grupos no 

protesto, um deles chamado “Terra Livre” e outro denominado “Tijolinho 

Vermelho”, onde vários recipientes com gasolina para queimar materiais 

inflamáveis, galhos e árvores, entre outros, num dos sentidos da rodovia.  

     

Registre-se que diante dessa situação, ao realizar a abordagem, os agentes da 

PRF identificaram os denunciados como uns dos protestantes, após 

verificarem que eles estavam conduzindo o veículo Ford Eco Sport197, placa 

MNC 0397, cor preta, ano 1987, com os objetos acima mencionados para 

serem queimados na rodovia, inclusive, vários pneus velhos em seu interior, 

conforme auto de apreensão e apresentação (MPE. Autos do processo 

0021655-57.2014.815.2002)  

 

Ainda de acordo com o referido documento, os denunciados foram enquadrados no art. 

54 da lei 9.605/98, que diz o seguinte: 

 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade 

de animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 

saúde da população; 

                                                           
196 Disponível em:<http://www.portalcorreio.uol.com.br/noticias/policia/crime/2015/01/09/NWS25263>. Acesso 

em: 10 set. 2015. 
197 A informação está equivocada. Na verdade, tratava-se de um automóvel Ford Escort, muito diferente de um 

Ford EcoSport.  
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III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de 

adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução 

em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível (LEI NÚMERO 

9605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998)198.  

 

O MPE, ao argumentar que os denunciados não possuíam antecedentes199 criminais, 

encaminhou, juntamente com a denúncia, uma Proposta de Suspensão Condicional do Processo. 

Para tanto, os indiciados teriam que, pelo prazo de dois anos, cumprir as seguintes exigências: 

1) proibição de frequentar determinados lugares; 2) proibição de ausentar-se da comarca onde 

residem por período superior a 30 dias, sem autorização do Juiz e; 3) comparecimento pessoal 

obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 

A ridícula acusação de crime ambiental e dano ao patrimônio público constitui a retórica 

jurídica sob a qual se esconde o verdadeiro motivo da denúncia formulada pelo MPE-PB: 

criminalizar os movimentos sociais200.   

Como já se pode presumir, os denunciados não dispõem de recursos financeiros para 

financiar suas defesas junto à justiça. Por essa razão, reveste-se de importância crucial a rede 

de solidariedade que o TL conseguiu articular em torno das ocupações sob sua influência. Foi 

essa rede de apoiadores que garantiu a assessoria jurídica necessária para o enfrentamento de 

todas as etapas do processo, desde a detenção dos militantes até as audiências judiciais. Nesse 

sentido, o Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru (NEP/UFPB) contribuiu de forma 

decisiva, ora instruindo informalmente os denunciados, ora articulando uma rede de advogados 

populares competentes e compromissados com a defesa dos movimentos sociais. 

A primeira audiência estava marcada para o dia 05/12/2016, mas não ocorreu por conta 

da agenda do magistrado encarregado de julgar o caso. Até o fechamento deste texto, o processo 

                                                           
198 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 25 nov. 2016 
199 Posteriormente, o MPE descobriu que um dos acusados respondia por crime de desacato e anexou isso à 

denúncia, fato que tem complicado a resolução do processo.  
200 É importante ressaltar que a ação política em função da qual os moradores foram denunciados ocorreu em 2014. 

Antes, portanto, da promulgação da Lei 13.260 de 16  de março de 2016 (Lei Antiterrorismo). O referido 

dispositivo legal tipifica o crime de terrorismo e pressupõe as punições para os indivíduos por ela enquadrados. 

Vários de seus artigos abrem possibilidades reais de enquadramento dos movimentos sociais, fato que tem 

impactado, de diversas formas, no fazer-político desses movimentos.   
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em tela não tinha sido encerrado, restando a realização da referida audiência judicial. O NEP 

tem dado total assistência aos envolvidos no caso.  

Outro processo que contou com o auxílio jurídico decisivo da rede de apoiadores 

(sobretudo do NEP) das ocupações em tela neste estudo foi aquele que resultou da ação de 

despejo perpetrada contra os militantes da Tijolinho Vermelho. Tão logo a União e o antigo 

proprietário souberam da ocupação do imóvel, trataram de acionar a justiça para a promoção 

da reintegração de posse, conforme evidenciam os autos do processo 0002617-

38.2013.4.05.8200, que tramitou na Justiça Federal da Paraíba. 

Em resposta ao pedido de reintegração de posse, o NEP articulou junto à Defensoria 

Pública da União uma Ação Civil Pública (nº 0004602-42.2013.4.05.8200) objetivando a 

desapropriação e reforma da edificação para fins de moradia, alegando que: 

  

1) A Ocupação Tijolinho Vermelho é formada por cerca de 200 (duzentas) 

famílias oriundas de diversos bairros pobres da capital paraibana, como Padre 

Zé, Mandacaru, Roger, Saturnino de Brito, Alameda, dentre outros, que há 

muitos anos sofriam com a precariedade dos locais onde habitavam, em áreas 

irregulares ou em situações bastante precárias, sem condições de arcarem com 

o aluguel, razão por que ocuparam mansa e pacificamente o prédio do antigo 

'Hotel Tropicana', no dia 19/04/2013, imóvel de propriedade da União que se 

encontrava abandonado há cerca de 10 (dez) anos, sem cumprir qualquer 

função social; 

2) A União não destinou o prédio abandonado a qualquer utilidade e apesar 

da aparência estética sofrível, não há patologia que comprometa a estabilidade 

da edificação; 

3) É de boa adequação urbana e menos oneroso para o poder público, a 

ocupação de prédios abandonados e localizados em regiões centrais; 

4) Por fundamentação constitucional, o Poder Judiciário tem legitimidade para 

o exercício do controle de políticas públicas, frente, sobretudo, às alegações 

de reserva do possível pelo Estado; 

5) Ao lado do direito à propriedade está o direito à moradia. Com isso, uma 

remoção das famílias só seria possível, caso realizada a realocação destas em 

lugar adequado; 

6) Para o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, o 

direito à moradia digna se materializa com: 1) título estável de ocupação, livre 

de ameaças e despejo; 2) acesso a serviços, bens públicos e infraestrutura 

básicos; 3) acesso a bens ambientais e a um meio ambiente equilibrado; 4) 

acesso a subsídios ou financiamentos que permitam compatibilizar os custos 

com os padrões de renda; 5) condições de habitação que protejam os 

moradores contra desabamentos, condições climáticas adversas e contra riscos 

à saúde; 6) localização adequada, com acesso a serviços essenciais; 7) 

adequação cultural do imóvel à realidade dos habitantes; 

7) Na impossibilidade imediata de moradias para abrigar as famílias da 

"Ocupação Tijolinho Vermelho", deveria ser deferido provisoriamente o 

benefício assistencial do auxílio moradia, ante a previsão legal e a 

competência subsidiária de todos os entes federados; 
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8) Tramita neste juízo, referente ao imóvel em questão, a Ação de 

Reintegração de Posse nº 0002617-38.2013.4.05.8200, aguardando o 

julgamento de pedido de liminar; 

9) É fundamental a concessão de medida cautelar no presente feito para 

garantir a manutenção das famílias no imóvel durante o curso do processo, 

sob pena de perecimento dos direitos coletivos discutidos. Caso não seja 

deferido, pediu-se que determinassem os réus a providenciar no prazo de 6 

(seis) meses moradias dignas para as famílias ocupantes;  

10) Sejam adotadas as providências necessárias para a  destinação do "Hotel 

Tropicana" à habitação de interesse social, a fim de atender as famílias da 

Ocupação Tijolinho Vermelho. Não sendo possível que todas as famílias 

sejam acomodadas, que seja providenciado outro local para a habitação digna 

das famílias remanescentes. Não sendo possível tal acomodação, que a União, 

o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa providenciem uma moradia 

digna para as famílias, em consonância com a concepção do Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU201. 

   

O contra-ataque surtiu efeito. Em primeiro lugar, conseguiu-se retardar a decisão sobre 

o pedido liminar de reintegração de posse sob o argumento de que era necessária uma audiência 

entre as partes para buscar uma solução negociada. A referida audiência ocorreu no dia 

10/05/2013. Nela, determinou-se a suspensão da ação de reintegração de posse por trinta dias, 

prazo no qual as partes iriam buscar uma “solução administrativa” para a contenda, o que não 

foi concretizado. Alegando que o acordo era impossível, a União entrou com vários recursos 

solicitando a reintegração imediata da posse 

Acionada pela Defensoria Pública da União, a Procuradoria Regional dos Direitos do 

Cidadão, órgão vinculado ao Ministério Público Federal, requereu audiência pública (cuja ata 

compõe o Anexo D deste trabalho ) para tratar da ação de reintegração de posse que ameaçava 

de despejo as famílias residentes na Tijolinho Vermelho. Assim, no dia 24/05/2013, 

compareceram à sede do MPF-PB, localizada no Centro de João Pessoa, representantes das três 

esferas de governo, apoiadores e moradores da referida Ocupação. As principais argumentações 

apresentadas na ocasião estão sintetizadas no Quadro 04. 

 

Quadro 04 – Resumo da audiência pública 13/2013 na Procuradoria Regional dos Direitos 

do Cidadão 
Síntese das argumentações proferidas pelos diversos participantes da audiência 

pública nº 13/2013, realizada na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão 

(PRDC) (24/05/2016) 

Posição em 

relação ao pleito 

dos Moradores da 

Ocupação 

Tijolinho 

Vermelho 

Participantes Argumentação 

ESTADO 

                                                           
201 Disponível em:<http://web.jfpb.jus.br/consproc/resconsproc.asp>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
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Secretaria de 

Patrimônio da 

União (SPU)  

- Argumentou que o prédio não poderia ser destinado à moradia 

em função do litígio judicial acerca da sua propriedade. Defendeu, 

ainda, que a reforma da edificação seria muito onerosa para os 

cofres públicos. 

 

Contrária 

         (continua) 

 

Quadro 04 – Resumo da audiência pública 13/2013 na Procuradoria Regional dos Direitos 

do Cidadão (continuação) 
 

 

Advocacia Geral da 

União (AGU) 

- Defendeu que a “invasão” do prédio constituía ato ilícito, uma 

vez que o imóvel não estava abandonado. Argumentou, ainda, que 

o ingresso na edificação sem autorização dos proprietários 

constituía um ato de violência. Insistiu que a posição da AGU é de 

total contraposição à “invasão” de prédio públicos, pois tal ação 

configura crime. A “invasão” do prédio exigiria, portanto, a ação 

de reintegração de posse. Informou ainda que não havia margem 

para composição, pois isso incentivaria outros movimentos a “agir 

com violência para conseguir moradia”.   

 

 

Contrária 

 

Companhia 

Estadual de 

Habitação Popular 

(CEHAP) 

Defendeu que um dos fundamentos básicos do Estatuto da Cidade 

era a “função social” da propriedade. Assim, independentemente 

de quem for o proprietário do imóvel, é visível a violação desse 

princípio. Propôs que a União cedesse o imóvel e comprometeu-se 

a realizar as melhorias necessárias na edificação, com vistas à 

adequá-la e destiná-la para fins de moradia.   

 

 

Favorável 

 

 

Procuradoria 

Regional Dos 

Direitos do Cidadão 

(PRDC) 

Argumentou que o MPF entrou com ação solicitando a nulidade 

da permuta por entender que o ato era lesivo ao erário público. 

Defendeu que o principal responsável pelo imbróglio jurídico 

acerca da propriedade do imóvel era a própria União, já que a 

tramoia foi articulada por um servidor da SPU. Rogou pela 

sensibilidade dos presentes afirmando que a solução para o 

impasse deveria ser encontrada. Revelou descontentamento para 

com a postura do poder público, afirmando que a edificação estaria 

condenada a se transformar em ponto de tráfico de entorpecentes 

caso não houvesse uma destinação para ela. Questionou sobre a 

possibilidade de órgãos executivos estaduais e municipais 

promoverem melhorias emergenciais na edificação. 

 

 

 

Favorável 

Departamento de 

Patrimônio da 

União (DPU) 

Discordou frontalmente dos argumentos levantados pela AGU. 

Solicitou que a AGU refletisse sobre sua posição. 

Favorável 

Secretaria 

Municipal de 

Habitação Social 

(SEMHAB) 

Condenou a “invasão” argumentando que a Prefeitura Municipal 

possuía um cadastro dos ocupantes e que estes estavam 

catalogados como pertencentes a outras ocupações. Esse 

deslocamento dificultava a ação da Prefeitura.  

 

Contrária 

AGENTE PRIVADO 

Advogado do Hotel Limitou-se a dizer que concordava com as posições manifestas 

pela SPU e AGU. Negou a possibilidade de acordo. 

Contrária 

MOVIMENTOS SOCIAIS E APOIADORES 

 

Terra Livre (TL) 

Defendeu a atuação dos movimentos sociais de luta por moradia. 

Argumentou, para tanto, que suas ações são respaldadas pela 

população menos favorecida. Que as ocupações de áreas vazias 

visam, tão somente, o cumprimento da função social da 

propriedade. Asseverou que quem estava cometendo crime era o 

Estado ao negar direitos básicos da população. 

 

 

Favorável 
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Movimento do 

Espírito Lilás 

(MEL) 

Argumentou sobre a questão habitacional na cidade de João 

Pessoa-PB. Mencionou as longas filas de espera e a extensão dos 

cadastros, destacando, ainda, a morosidade de poder público no 

atendimento das demandas.  

 

Favorável 

Núcleo de Extensão 

Popular Flor de 

Mandacaru (NEP) 

Apelou para que aquela audiência resultasse em um acordo. 

Enfatizou que há um clamor da sociedade em torno de um direito 

assegurado constitucionalmente: o direito à moradia. 

Favorável 

(continua) 

Quadro 04 – Resumo da audiência pública 13/2013 na Procuradoria Regional dos Direitos 

do Cidadão (conclusão) 
 

Moradora 1 

Asseverou que ocupa a área não porque “acha bonito”, mas por 

necessidade. Identificou-se como uma “mãe de família”, 

trabalhadora, pois labutava catando reciclados. Disse ainda que 

morar no Tijolinho Vermelho lhe permitiu uma vida melhor, uma 

vez que deixou de arcar com os custos do aluguel.  

 

Favorável 

Moradora 2 Argumentou que, na condição de faxineira, jamais reuniria 

recursos financeiros para adquirir uma habitação própria. Afirmou 

ter dificuldades até para fazer as refeições diárias. 

 

Favorável 

 

Estudante de 

Arquitetura 

Instado a opinar acerca de aspectos estruturais da edificação, o 

estudante afirmou que, apesar do estado de deterioração, não havia 

problemas estruturais graves no imóvel. Afirmou que se trata de 

uma área bem servida de infraestrutura e serviços, razão pela qual 

seria um ótimo local para moradia.  

 

Favorável 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na ata da audiência pública nº 13/2013 da Procuradoria Regional 

dos Direitos do Cidadão (Anexo D).   
 

Ao final da audiência, estes foram os encaminhamentos: 

 

a) tendo em vista o grave problema social que seria gerado com o despejo, o 

MPF recomenda à UNIÃO FEDERAL que solicite, em juízo, a prorrogação 

do prazo concedido para reintegração pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, a 

fim de permitir o prosseguimento das tratativas acerca da permanência 

provisória ou desocupação amigável dos moradores; 

b) O MPF requisita a UNIÃO FEDERAL (SPU) que consulte a direção 

superior do órgão a respeito da possibilidade de desistência dos recursos 

interpostos pela AGU e integração do imóvel em questão para fins de 

habitação popular, apresentando a resposta no prazo de 20 (vinte) dias. 

c) Estado da Paraíba e Município de João Pessoa apresentarão, no 

prazo de 10 (dez) dias, informações sobre as providências que podem adotar 

para assistência dos moradores no caso de uma desocupação judicial, 

especificamente encaminhamento de assistentes sociais para verificar a 

situação de cada um dos moradores, inscrição em programas habitacionais, 

educação, saúde, direito à alimentação etc. Caberá aos representantes do 

Estado e Município presentes cuidarem para que esta requisição seja 

conhecida pelos órgãos competentes e/ou superiores do Estado e Município , 

no caso de entenderem que não terem atribuições para prestar a resposta (Ata 

da audiência pública n°13/2013 da Procuradoria Regional dos Direitos do 

Cidadão). 

 

No dia 12/12/2013, o magistrado Alexandre Costa de Luna Freire decidiu suspender 

tanto a ação de reintegração de posse quanto a ação civil pública que requeria a desapropriação 
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do prédio até que o litígio envolvendo a sua propriedade (a validade ou não do contrato de 

permuta sobre o qual fizemos referência em momento anterior desta tese) fosse definitivamente 

julgado. Isso garantiu a permanência dos ocupantes na edificação.  

Entre 2013 e 2015, o processo não sofreu grandes movimentações. Em 13/10/2015, a 

contenda jurídica referente à propriedade do imóvel transitou em julgado, isto é, em julgamento 

definitivo, decidiu-se que a edificação outrora pertencente à empresa Hotel Tropicana S.A. 

passaria ao domínio da União.  

Resolvido o litígio referente à posse da edificação, a União requereu o cumprimento da 

ação de reintegração de posse que estava suspensa desde 2013, motivo pelo qual a magistrada 

Wanessa Figueiredo do Santos Lima convocou as partes envolvidas para uma nova audiência 

de conciliação. Antes, porém, a juíza supramencionada tratou de indeferir o pedido liminar de 

reintegração de posse argumentando que: 

 

Nesse primeiro juízo de cognição sumária, há de ser negado o pleito 

reivindicado, em virtude da ausência de periculum in mora. 

Com efeito, a União não comprovou que o indeferimento da medida liminar 

almejada, nesta fase processual, resultará em lesão grave, pois não há qualquer 

demonstração da destinação pública que daria ao imóvel invadido.  

De fato, além do tempo decorrido desde a invasão, é fato notório que a SPF/PB 

está funcionando em outra sede, de modo que, não havendo notícia nos autos 

acerca de outra finalidade imediata para o imóvel objeto do feito, não 

vislumbro urgência que imponha a medida drástica pleiteada. 

[...] Considerando o lapso temporal decorrido desde a audiência de 

justificação já realizada, bem como as novas informações trazidas aos autos 

pela União, às fls. 474/481 e 483/494, tenho como necessária a realização de 

nova audiência de conciliação, ocasião em que as partes deverão trazer 

elementos para que este Juízo possa avaliar concretamente a situação atual da 

invasão e, se for o caso, conceder a reintegração202.  

 

Acompanhamos presencialmente a audiência, que ocorreu às 17 horas do dia 03 de maio 

de 2016. Estiveram presentes representantes da AGU, uma militante do TL (sobre a qual pesa 

a condição de ré na ação de reintegração de posse), advogados do antigo proprietário do imóvel, 

a defensora pública responsável pela defesa do movimento, representantes da PMJP, militantes 

residentes na Ocupação Tijolinho Vermelho e membros do NEP203. A PMJP argumentou que 

as moradias a serem destinadas aos ocupantes da Tijolinho Vermelho estavam em fase de 

conclusão, estipulando o mês de dezembro de 2016 como data provável de entrega das unidades 

habitacionais. A magistrada entendeu razoável, uma vez que a União não possui projeto de 

                                                           
202 Disponível em: <http://web.jfpb.jus.br/consproc/resconsproc.asp>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
203 A magistrada em questão não permitiu que a audiência fosse fotografada, motivo pelo qual não temos registros 

fotográficos da ocasião.  
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destinação imediata do imóvel, manter suspensa a ação de reintegração de posse até a entrega 

das unidades habitacionais pela PMJP. Assim, afastou-se, mais uma vez, o risco de despejo. 

Em todas as etapas das batalhas sobre as quais refletimos nesta parte do trabalho, os 

apoiadores foram fundamentais no acompanhamento dos processos e na tessitura da rede 

solidária que assessorou os moradores em seus enfrentamentos jurídicos. Nesse sentido, 

destacamos o papel exercido pelo NEP enquanto articulador do apoio jurídico ao TL. Essa 

atuação junto aos movimentos sociais, notadamente no que tange ao auxílio jurídico prestado à 

Ocupação Tijolinho Vermelho, rendeu-lhe, no âmbito da Universidade Federal da Paraíba, um 

“pedido de esclarecimentos” (através de memorando) por parte da Procuradoria Federal da 

referida instituição de ensino. O Procurador, ao questionar os coordenadores do referido núcleo, 

insinuou que a atuação deste junto à ocupação incorria em ilegalidades, seja porque o núcleo 

estaria incentivando “invasões”, seja porque seus coordenadores, como advogados e servidores 

públicos, não poderiam atuar contra os interesses da União. O referido agente público inquiriu 

ainda sobre o que entendeu ser uma contradição, uma vez que o NEP, mantido financeiramente 

por uma instituição federal, não poderia atuar em antagonismo ao órgão da União envolvido na 

contenda (Secretaria de Patrimônio da União). Tais questionamentos foram devidamente 

respondidos pelo NEP por meio de um documento anexado a esta tese (Anexo E).      

Diante do exposto, faz-se mister enfatizar, mais uma vez, o papel decisivo que os 

apoiadores dos movimentos sociais exercem no processo de luta social. Não fosse a sua atuação 

comprometida e politicamente engajada, a constituição de uma rede solidária capaz de oferecer 

resistência ao Estado nos mais diversos flancos seria praticamente impossível. Quando falamos 

em uma rede de solidariedade, estamos fazendo referência não apenas ao saber científico 

empregado para auxiliar nas batalhas intrainstitucionais (o conhecimento do Direito, por 

exemplo), mas, sobretudo, ao conjunto de relações pessoais (amizade, parentesco, histórias de 

vida, gratidão, empatia etc.) que podem unir sujeitos e fazê-los cooperar. Exemplificando: o 

defensor público é amigo de infância do advogado popular que, por seu turno, tem relações de 

parentesco com um militante do TL e assim por diante. Nem toda a máquina burocrática estatal 

junta pode suplantar integralmente esse tipo de relação em função de uma capilaridade inerente 

às relações sociais cotidianas que o Estado ainda não consegue controlar totalmente.  

Foram essas redes, cujo entrelaçamento e os nós são possibilitados pela plasticidade do 

cotidiano, que viabilizaram a resistência jurídica da Ocupação Tijolinho Vermelho. Caso essa 

articulação tivesse falhado, muito provavelmente a ação de despejo teria sido concretizada e os 

resultados jamais seriam alcançados.  
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4.6.5 Contra o corte de energia, a fúria 

 

O corte de energia elétrica é uma das mais tradicionais táticas utilizadas pelo consórcio 

Estado/agentes privados (concessionárias) com o objetivo de minar a resistência popular no 

caso das ocupações urbanas. 

Em João Pessoa, essa forma perversa de intimidação tem sido utilizada de modo 

recorrente desde a privatização do setor elétrico local, conforme demonstramos alhures (LIMA, 

2012). Além das ocupações, loteamentos irregulares e favelas são alvos constantes da 

interrupção abrupta do fornecimento elétrico. As alegações para tais ações são sempre as 

mesmas: ilegalidade da área; clandestinidade das instalações; riscos de incêndios; prejuízos 

financeiros etc.   

No caso específico das ocupações estudadas nesta tese, é importante mencionar que 

Capadócia e Terra Nova ainda não foram alvo de cortes no fornecimento elétrico. Em 

contrapartida, o Tijolinho Vermelho teve o abastecimento de energia elétrica interrompido 

inúmeras vezes204, como nos revelou um morador:  

 

Olhe, eu estou morando aqui tem dois anos e meio já. Nesse tempo, eles 

vieram cortar a energia umas 7 vezes. Ou mais. É sempre do mesmo jeito. Eles 

chega aqui com um monte de policial e mete a tesoura. Corta geral! E ninguém 

pode fazer nada. Porque se a gente for pra cima dos cara a polícia já tá ali pra 

quebrar no pau (Morador Tijolinho Vermelho 12. Conversa informal em 

20/06/2016).   

  

Os prejuízos causados aos moradores são incontáveis. Vão desde a queima de 

eletrodomésticos ao perecimento de alimentos armazenados em aparelhos refrigeradores. Além 

disso, a escuridão, o calor e outros transtornos comprometem sobremaneira as já precaríssimas 

condições de habitabilidade do imóvel. Por esses motivos, as reações populares aos cortes são, 

geralmente, muito fortes. Em verdade, são furiosas.  

Para refletirmos sobre o modo como a fúria do hiperprecariado pode se converter em 

uma ação política radical, julgamos conveniente regatar dois episódios que se sucederam, 

respectivamente, nos dias 22/12/2015 e 03/05/2016. 

                                                           
204 De acordo com relatos dos militantes residentes na Tijolinho Vermelho e com nossas observações, nos 3 anos 

e 8 meses de existência da ocupação, contabilizamos 14 ocasiões em que a Energisa, concessionária de energia 

elétrica local, promoveu interrupção no abastecimento elétrico da ocupação ou ameaçou fazê-lo. 
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Em 2015, às vésperas dos festejos natalinos, equipes da concessionária Energisa, 

acompanhadas de policiais militares, efetuaram o corte205 no fornecimento de energia elétrica 

da Ocupação. Em protesto, os moradores bloquearam importantes vias circunvizinhas.  

 

 

 

Figura 106 – “Corte a minha energia que isso aqui vira um inferno” 

 
Fonte: G1-Paraíba, 2015206.  

  

                                                           
205 A repercussão nos meios de comunicação locais foi imediata, como podemos perceber na reportagem transcrita 

a seguir:  

  Moradores de Ocupação em João Pessoa protestam e fecham rua. 

  Grupo reclama de corte de energia no antigo Hotel Tropicana, no Centro. Energisa diz que corte foi feito por 

causa de riscos de incêndio e choques.  

  Moradores do antigo Hotel Tropicana, no Centro de João Pessoa, fizeram um protesto na manhã desta terça-feira 

(22) e interditaram a esquina da rua das Trincheiras com as ruas Professora Alice Azevedo e Dom Carlos Coelho. 

Eles queimaram móveis e colchões na rua e reclamam do corte de energia no prédio onde moram, uma ocupação. 

Segundo os moradores, a energia foi cortada no início da manhã. A concessionária de energia elétrica Energisa, 

responsável pela distribuição no município, informou, por meio da assessoria de imprensa, que o corte de energia 

foi feito por causa dos riscos de incêndio e choque elétrico que ligações clandestinas encontradas no local 

ofereciam. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da Energisa, a medida também visa combater estas 

ligações ilegais. "A Energisa aguarda a apresentação de toda a documentação pertinente à regularização do 

imóvel  e um novo relatório do Corpo de Bombeiros para reestabelecer o fornecimento de energia", diz a empresa 

em nota (G1-PARAÍBA, 22/12/2015). Disponível em:< 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/12/moradores-de-ocupacao-em-joao-pessoa-protestam-e-fecham-

rua.html>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

206 Disponível em:< http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/12/moradores-de-ocupacao-em-joao-pessoa-

protestam-e-fecham-rua.html>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
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Na manhã do dia 03 de maio de 2016, a fúria gerada por mais um corte de energia foi 

muito mais intensa pelas seguintes razões: 

1) o destino dos moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho já estava decidido, uma 

vez que a PMJP já havia se comprometido, documentalmente, a destinar moradias que estavam 

em fase de conclusão no conjunto habitacional Vista Alegre, vinculado ao ‘Programa Minha 

Casa Minha Vida’. Inclusive, os contratos junto à Caixa Econômica Federal já estavam 

assinados; 

2) na data do corte (03/05/2016), estava prevista (e ocorreu), no período da tarde, a 

audiência na qual se definiu a permanência dos ocupantes até a data de entrega de suas moradias 

definitivas; 

3) dois dias antes (01/05/2016), na madrugada de um domingo, a concessionária 

Energisa já promovera uma interrupção no fornecimento de energia, transtorno prontamente 

sanado pelo empenho coletivo dos ocupantes.  

4) ao promoverem novo corte, os funcionários da concessionária e os policiais que os 

acompanhavam furtaram toda a fiação pertencente aos moradores da ocupação.  

  

Em função de todos esses fatores, a revolta foi incontrolável. Quatro importantes ruas 

do entorno foram bloqueadas, a Câmara de vereadores foi ocupada, e o protesto avançou em 

direção às imediações do Tribunal de Justiça da Paraíba. Houve um sério confronto com a 

Polícia Militar. Esta, com a truculência que lhe é peculiar, utilizou spray de pimenta e balas de 

borracha contra os manifestantes. As Figuras 107, 108, 109 e 110 contêm alguns registros desse 

episódio.  
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Figura 107 – Protesto em frente à Câmara Municipal

 
Fonte: Thiago Lima, 03/05/2016. 

 

Figura 108 – Policiais se posicionam para conter o avanço dos moradores da Ocupação 

Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 03/05/2016. 

 

Figura 109 – Manifestante alvejado por bala de borracha 
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Fonte: Thiago Lima, 03/05/2016. 

  

 

Figura 110 – “Se tirar a farda não fica um, covardes” 

 
Fonte: Thiago Lima, 03/05/2016. 
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As ruas do entorno da ocupação ficaram bloqueadas por mais de duas horas. O processo 

de negociação para a liberação das vias foi difícil e carregado de tensão. Quem tentava 

argumentar sobre a necessidade de um recuo tático era duramente repelido207. Em entrevista a 

uma TV local, um manifestante asseverou: 

 

A gente só vai passar mais um mês aqui. Por que vieram desligar agora? Se 

nós ia passar um mês aqui, eles tinham que deixar esse mês. Se você entrar lá 

vai ver a escuridão que tá. Não avisaram, não veio com mandado de nada! 

Eles veio e desligou na tora. Ainda levaram os fios. A gente vai ficar aqui na 

rua até eles ligar a energia. Se demorar dez dia, vamo ficar até dez dia 

(Morador Tijolinho Vermelho 19. Entrevista ao Portal Correio em 

03/05/2016)208. 

  

O registro contido na Figura 111, realizado por volta das 14 horas do dia 03/05/2016 

(dia do corte da energia), demonstra a escuridão referida na fala transcrita acima. 

 

Figura 111 – Corredor do primeiro pavimento da Ocupação Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 03/05/2016. 

  

                                                           
207 Este pesquisador argumentou que, em função da possibilidade de enfrentamentos ainda mais sérios com a 

polícia e do grande contingente de soldados fortemente armados que se faziam presentes, seria mais prudente 

desbloquear as ruas e centrar esforços no reestabelecimento da energia. Argumentação esta duramente rechaçada 

por grande parte dos insurgentes.   
208 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2bi9gIehzXk>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
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A repercussão do episódio teve, mais uma vez, grandes proporções. Todos os programas 

televisivos, bem como os radiofônicos, noticiaram o ocorrido. Nos portais de notícias locais e 

nas redes sociais, o fato também foi amplamente divulgado. Tão logo as manifestações foram 

encerradas, organizou-se um mutirão para o reestabelecimento da energia na ocupação. No final 

do dia, assim como em todas as outras ocasiões, o fornecimento elétrico foi reestabelecido.  

Todas essas repercussões midiáticas, cumpre ressaltar, possuem um duplo significado: 

ao mesmo tempo em que servem ao propósito de conceder visibilidade às demandas e/ou 

denunciar determinados fatos, também funcionam, em um contexto de criminalização das lutas 

sociais, para estigmatizar ainda mais aqueles que se insurgem contra as injustiças e perturbam 

a ordem imposta.   

Desde esse último episódio narrado até o dia de entrega das unidades habitacionais 

construídas pela PMJP não houve mais cortes de energia na Tijolinho Vermelho.    

  

4.7 QUANDO SE VENCE PERDENDO OU QUANDO SE PERDE VENCENDO 

 

No presente subcapítulo, pretendemos analisar os resultados da luta empreendida pelas 

Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova. Colocaremos em perspectiva, para 

além das conquistas concretas, uma série de reflexões sobre o significado político das trajetórias 

que acompanhamos ao longo desta pesquisa. Inicialmente, faremos um balanço específico de 

cada ocupação. Posteriormente, buscando construir uma reflexão mais abrangente, teceremos 

algumas considerações sobre o conjunto das experiências que acompanhamos. 

 

4.7.1 Capadócia 

 

Dentre as três ocupações aqui estudadas, a Capadócia é aquela cujas perspectivas de 

conquista efetiva da moradia parecem mais distantes. As últimas reuniões realizadas junto à 

Prefeitura Municipal (janeiro de 2017) trouxeram um completo desalento.  

Antes do pleito eleitoral de 2016, os gestores públicos com os quais nos reunimos 

aventaram duas possibilidades para a ocupação: construção de casas na ZEIS que lhe é 

adjacente (ZEIS Riachinho) e transferência dos ocupantes para o Conjunto Habitacional Vista 

Alegre, localizado no bairro Colinas do Sul, zona periférica de João Pessoa. Durante algum 

tempo, a SEMHAB alegou que a primeira solução seria a mais rápida, visto que já se encontrava 

em processo licitatório a contratação da empresa responsável pela elaboração do projeto. Por 

mais de um ano, as alegações do referido órgão público para explicar a demora no andamento 
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do processo repousaram sobre a suposta falta de interesse das empresas em função do corte nas 

verbas federais promovido pelo governo Dilma Rousseff.  

Em uma reunião realizada no mês de novembro de 2015, recebemos a informação de 

que a PMJP tinha mudado de ideia com relação ao destino dos moradores da Capadócia. Ao 

invés de construir as casas na ZEIS Riachinho, o poder público municipal iria destinar unidades 

habitacionais no conjunto supracitado. Em todas as audiências realizadas até as eleições de 

2016, isso foi reiterado. Apesar das pressões exercidas pelo TL, os gestores jamais se 

comprometeram em assumir qualquer posição oficialmente. Negaram todas as solicitações para 

que tais compromissos fossem documentados.  

Após o pleito, o discurso da PMJP mudou novamente. Em uma reunião realizada em 

novembro de 2016, o Secretário Adjunto da Habitação nos informou que ainda não há qualquer 

perspectiva concreta para destinação de unidades habitacionais aos residentes na Ocupação 

Capadócia. Limitou-se, tão somente, a marcar novo encontro para o mês de janeiro de 2017 e a 

dizer que um novo cadastramento (o quarto) seria realizado pela equipe de assistentes sociais 

do órgão. Além disso, o gestor desmentiu os boatos que circulavam entre os ocupantes sobre a 

possibilidade de haver, ainda no ano de 2016, uma ação de despejo perpetrada pela PMJP. 

Em assembleia, os militantes da Ocupação Capadócia decidiram intensificar as ações 

políticas no sentido de pressionar os órgãos estatais para que suas demandas sejam atendidas. 

Conforme asseverou um deles: “É assim? Então vamos todo mundo pra cima deles! É fé em 

deus e fogo no pneu!”. 

 

4.7.2 Terra Nova 

 

No caso da Terra Nova, as perspectivas são um pouco melhores. Conforme já 

assinalamos em momento anterior deste trabalho, a ocupação está inserida em uma Zona 

Especial de Interesse Social (ZEIS Alto do Céu)209. Em função disso, nas reuniões realizadas 

junto à PMJP até o fechamento desta pesquisa, os gestores públicos demonstraram que as 

possibilidades de regularização fundiária e melhorias infraestruturais eram consideráveis. Na 

ocasião, técnicos da SEMHAB informaram que, caso se confirme o status jurídico da área, será 

possível pleitear a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Urbanização (FUNDURB) 

para a realização das intervenções necessárias. 

                                                           
209 Nessa reunião, nos chamou atenção o fato de a equipe técnica da PMJP desconhecer a existência de uma ZEIS 

na área. Fomos nós que lhe apresentamos os mapas e a lei nº 11.946, de 15 de julho de 2010, que oficializou a 

criação da ZEIS Alto do Céu.  
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Até a data em que encerramos o texto desta investigação científica, eram 25 moradias 

de alvenaria construídas e cerca de 40 em processo de construção. Aproximadamente 126 

famílias do entorno foram cadastradas pelo TL e demostram interesse de fixar residência na 

ocupação.        

Do ponto de vista político, conseguiu-se, depois de alguns percalços, articular a 

construção de uma comissão de moradores bastante atuante e as assembleias têm ocorrido 

periodicamente.  

A exemplo do que ocorreu na Capadócia, as últimas assembleias realizadas na Terra 

Nova deliberaram pela intensificação dos atos de resistência e das ações que visam exercer 

pressão sobre os aparelhos de Estado para que a regularização fundiária da área seja efetivada. 

 

4.7.3 Tijolinho Vermelho 

 

Dentre todas aquelas que foram alvo do presente estudo, a Ocupação Tijolinho 

Vermelho foi a única que teve sua situação efetivamente definida. Por isso, julgamos 

conveniente examinarmos o processo com mais detalhes.  

Durante todo o tempo de existência da ocupação, três foram as reivindicações que 

nortearam o processo de luta política empreendido: desapropriação, readequação e destinação 

do imóvel para fins de moradia e/ou destinação de unidades habitacionais para seus ocupantes 

em outras áreas. 

É importante frisar, mais uma vez, que João Pessoa, ao contrário de outras capitais do 

país, não registra em sua história a desapropriação e destinação para habitação social de imóveis 

situados em áreas centrais210. Caso esse tivesse sido o destino da ocupação, seria um marco na 

história da luta por moradia na referida cidade.  

Durante muito tempo, essas duas possibilidades dividiram os moradores, conforme 

revelam as transcrições abaixo: 

 

Eu preferia ficar aqui. Ficar aqui é mesmo que um sonho. Aqui é perto de tudo. 

Tem escola, posto de saúde, comércio, trabalho, ônibus. Tudo aqui você 

                                                           
210 Há uma área do Centro Histórico de João Pessoa, denominada de Porto do Capim, que está imersa em uma 

grande disputa em função dos projetos de “revitalização da área”. O plano da PMJP era remover cerca de 250 

famílias que vivem às margens do Rio Sanhauá (local no qual foi fundada a cidade de João Pessoa) e iniciar uma 

série de intervenções urbanísticas na área, fato que desencadeou diversos processos de resistência que, por seu 

turno, podem gerar a destinação de alguns imóveis históricos para fins de habitação social. Até o fechamento 

desta tese, a questão permaneceu sem uma resolução definitiva. Maiores informações acerca das controvérsias 

decorrentes de tal projeto e dos processos de resistência desencadeados por moradores da área podem ser obtidas 

no artigo de Silva (2015).  
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encontra fácil. Tudo que você faz a pés. É claro que se eu ganhar uma casinha, 

mesmo longe daqui, eu tenho que ir, porque gente pobre, que precisa, não pode 

tá escolhendo não, né? Mas se fosse pra eu escolher, eu morava aqui. Ficar era 

aqui mesmo (Moradora Tijolinho Vermelho 11. Conversa informal em 

23/04/2014). 

 

Rapaz, se fosse pra eu escolher? Eu preferia ir pra uma casa mesmo. Assim, 

mas não casa de prédio. Eu queria umas casinha igual construíram em 

Mandacaru. Lá onde meu cunhado mora. É uma casinha, que tem um terreno. 

O cara pode fazer um muro, tem espaço pra tomar uma. E também não tem 

tanto problema com vizinho. Porque prédio você sabe, né? Eu tiro por aqui. 

Ninguém respeita as coisa. É gente jogando saco de bosta na cabeça dos 

outros. É som alto. É muita confusão. Eu acho que uma casinha, com seu 

terreno e tudo mais seria melhor. Mas, o que aparecer eu pego porque eu 

preciso (Morador do Tijolinho Vermelho 12. Fala proferida em reunião. 

11/05/2015) .    
     

As argumentações acima resumem o sentimento oposto que caracterizava o desejo dos 

ocupantes. De um lado, havia aqueles que almejavam permanecer no Centro e justificavam essa 

posição enumerando as vantagens da localização central do imóvel. De outro lado, existiam 

aqueles que, argumentando em torno das dificuldades da vida condominial, desejavam uma 

moradia térrea situada em qualquer que fosse a área. Todavia, os obstáculos internos e externos 

interpostos à conquista da edificação foram gradativamente minando o sonho daqueles que 

cogitavam permanecer no Centro. Internamente, os inúmeros conflitos, a influência do tráfico 

de drogas de varejo e o agravamento dos problemas estruturais (infiltrações, entupimento dos 

dutos hidráulicos, abastecimento de água precário nos andares superiores etc.) foram reduzindo 

o interesse pela permanência. A esses aspectos, entrelaçaram-se fatores externos, a exemplo do 

imbróglio jurídico sobre a propriedade do imóvel e o desinteresse da PMJP em promover uma 

eventual requalificação do prédio (alegando, via de regra, que a relação custo-benefício seria 

desinteressante para os cofres públicos).  

No dia 07/10/2014, surgiu, em uma reunião realizada entre representantes da Ocupação 

Tijolinho Vermelho e membros da SEMHAB, a primeira indicação de qual seria o destino dos 

ocupantes: a PMJP iria destinar parte das unidades habitacionais pertencentes do Conjunto 

Vista Alegre211, que estavam em construção naquela data, a eles. Como é de praxe, os gestores 

públicos se negaram a oficializar a informação por meio de qualquer documento. 

                                                           
211 O Conjunto Vista Alegre vem sendo alardeado pelo poder público municipal como um dos maiores 

empreendimentos destinados à habitação de interesse social na história da cidade de João Pessoa. Com a previsão 

de 2016 unidades habitacionais, a serem entregues em 6 etapas, o referido residencial vertical superará, em 

número de residências, o Conjunto Gervásio Maia (1336 unidades habitacionais) que, até então, era o maior 

conjunto habitacional de interesse social construído na história recente de João Pessoa. Um exame dos contextos 

históricos nos quais tais empreendimentos foram construídos revela uma prática reiterada pelas sucessivas 
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Tão logo a informação chegou aos demais ocupantes, deliberou-se, em assembleia, pela 

realização de uma visita coletiva ao canteiro de obras, como forma de iniciar a pressão para a 

concretização da promessa feita pela PMJP. As Figuras 112 e 113 contêm o registro fotográfico 

da atividade. 

 

Figura 112 – Militante Terra Livre tentando obter informações acerca do andamento da 

obra 

 
Fonte: Militante Terra Livre, 21/11/2014. 

 

Figura 113 – Militantes residentes na Tijolinho Vermelho em visita ao provável novo 

local de moradia 

                                                           
gestões municipais: lançar as camadas hiperprecarizadas da população, notadamente aquelas envolvidas em 

ações de luta pela moradia, para as periferias da cidade, conforme demonstramos no resgate espaço-temporal 

que fizemos acerca dos movimentos de luta pela moradia em João Pessoa desde os anos 1960. 
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Fonte: Thiago Lima, 21/11/2014. 

 

Desde a data em que foi anunciado o destino provável dos ocupantes da Tijolinho 

Vermelho, os sentimentos de incerteza, ansiedade e esperança afloraram com mais intensidade 

em seus moradores. Tratava-se, àquela altura, da primeira sinalização menos evasiva acerca da 

possibilidade de realização do grande sonho da esmagadora maioria das mulheres e homens 

residentes na ocupação. 

Entre os anos de 2015 e 2016, enquanto os problemas internos e externos enfraqueciam 

o desejo e as ações políticas em torno da permanência no prédio, a PMJP reafirmava seu 

interesse em destinar unidades residenciais no Conjunto Habitacional Vista Alegre. O anúncio 

oficial ocorreu em uma reunião realizada no dia 04/11/2015 e foi feito pela Secretária de 

Habitação do município de João Pessoa-PB212.  

Em princípio, 79 famílias seriam contempladas com a casa própria mediante um 

contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal e vinculado ao Programa Minha 

Casa Minha Vida – Faixa 1 (para famílias cujos rendimentos de todos os seus integrantes 

somados não ultrapassem a quantia de 1800 reais). 

                                                           
212 Pela primeira vez, uma reunião entre TL e Prefeitura culminou com a assinatura de um documento (ata). 
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Verificou-se, a posteriori, que algumas famílias tinham sido injustamente excluídas. O 

TL reivindicou ajustes na relação de beneficiários e, após alguns impasses, o número de famílias 

contempladas subiu para 90213. A partir de então, os trâmites burocráticos foram iniciados: 

apresentação de documentos, verificação de pendências cadastrais, inclusão na lista de 

beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, assinatura dos contratos e sorteio 

das unidades habitacionais.  

Os contratos foram assinados entre os meses de abril e junho de 2016. O sorteio das 

unidades habitacionais ocorreu em solenidade realizada nas dependências de uma agência da 

Caixa Econômica Federal, no dia 19/09/2016. Acompanhamos a atividade e, além de fazermos 

o registro fotográfico (Figura 114 e 115), entrevistamos os contemplados com a casa própria 

acerca da conquista que estava tão próxima. 

 

 

 

 

 

Figura 114 – Gerente da Caixa Econômica Federal explica aos moradores da Ocupação 

Tijolinho Vermelho os procedimentos para o sorteio 

                                                           
213 Esse número representa a quase totalidade das famílias que resistiram no imóvel. Ficaram de fora apenas aqueles 

que deixaram o prédio antes da realização do último cadastro (2015) e as famílias cujos integrantes constavam 

em listas anteriores de contemplados com programas de habitação social. 
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Fonte: Thiago Lima, 19/09/2016. 

 

Figura 115 – "Olha lá meu nome". Sorteio das unidades habitacionais causa emoção nos 

lutadores da Ocupação Tijolinho Vermelho 

 
Fonte: Thiago Lima, 19/09/2016. 

 Figura 116 – Dona Leninha, moradora da Ocupação Tijolinho Vermelho, militante 

Terra Livre, assina a ata da solenidade 
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Fonte: Thiago Lima, 19/09/2016. 

 

Eu nem consigo acreditar. Depois de tanta luta, a vida inteira sem ter uma 

casa. A gente ali desde o começo aguentando todo tipo de dificuldade. E agora, 

com a graça de deus, eu já com quase sessenta anos de idade, consegui uma 

casinha pra morar. Eu estou tão contente que não sei nem o que dizer. 

Obrigado a todos! Agradeço primeiramente a deus, depois a todos vocês que 

ajudaram a gente nesse tempo todo. Agora é esperar o dia de entrar nas nossas 

casinhas (Moradora Tijolinho Vermelho 12. Conversa informal realizada em 

19/09/2016). 

 

Tudo que eu queria na vida era uma casa pra eu morar com minha família. 

Agora eu tenho. Só sabe o que é você não ter onde morar aquele que passa. 

Aluguel caro. Muitas vezes você não sabe se paga o aluguel ou se come. 

Morando de favor. Arrumando intriga na família. Mesmo morando lá no 

Tijolinho, as coisas lá são difíceis. Agora todos, a gente vai pra nossas casas. 

Pra pagar uma coisa que vai ser da gente de verdade. Vai ser outra vida! 

(Moradora Tijolinho Vermelho 19. Conversa informal realizada em 

19/09/2016).    

 

No intervalo temporal compreendido entre a conclusão dos trâmites burocráticos 

apontados acima e a entrega efetiva das casas, foram realizadas reuniões (Figura 117) junto ao 

Ministério Público Federal para tratar da transferência das famílias. Transporte das famílias e 
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de seus pertences, prazos para entrega das chaves (que, em sua maioria, não foram cumpridos 

pela PMJP) e destino dos “novatos”214 foram alguns dos temas discutidos.  

Nessas audiências, um impasse surgiu: a PMJP desejava que o TL se comprometesse a 

não realizar nova ocupação do imóvel após a transferência das famílias. O movimento 

respondeu que não podia assegurar a concretização do desejo manifesto pelo mencionado ente 

estatal, uma vez que é impossível controlar a ação dos milhares de sem-teto existentes na 

cidade. O representante do MPF, concordando, ao menos parcialmente, com as ponderações do 

TL, argumentou que cabia ao poder público o encaminhamento de políticas públicas relativas 

à questão habitacional. Solicitou, contudo, que o TL não incentivasse novas ocupações no local. 

Como recurso tático para não travar as demandas mais urgentes, a proposta conciliatória foi 

aceita.  

A solução para os “novatos” ficou em aberto. A PMJP comunicou que estudaria uma 

forma de encaminhar a questão, afirmando, ainda, que a hipótese mais provável seria a 

concessão do “auxílio-aluguel”215.  

Outra preocupação levantada pelos moradores tratou do caráter inconcluso das obras no 

Conjunto Vista Alegre. A previsão da PMJP dava conta de que as unidades habitacionais seriam 

entregues sem que os equipamentos públicos constantes no projeto (escolas, postos de saúde, 

equipamentos de lazer etc.) estivessem igualmente concluídos. Acordou-se que a Secretaria de 

Educação do Município forneceria o transporte escolar e a Secretaria de Saúde providenciaria 

o atendimento básico em postos situados nas áreas circunvizinhas ao empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117 – Representantes do MPF, PMJP, DPU e TL discutem as demandas relativas 

à transferência das famílias para o Conjunto Vista Alegre 

                                                           
214 “Novatos” é a expressão utilizada por moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho para designar os indivíduos 

que, tendo fixado residência no local depois que a PMJP concluiu o cadastramento dos beneficiários das unidades 

habitacionais do Conjunto Vista Alegre, ficaram sem local de moradia a partir da desocupação do imóvel.  
215 A questão dos “novatos” passou a ser pauta reivindicativa dos protestos e demais ações políticas protagonizadas 

pelo movimento.  
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Fonte: Thiago Lima, 12/09/2016. 

 

Os momentos finais da Ocupação Tijolinho Vermelho compreenderam duas etapas: 

cerimônia de entrega das chaves das unidades habitacionais e transferência das famílias para 

seu novo local de moradia. 

No dia 21/12/2016, a PMJP realizou a solenidade que marcou a entrega oficial das 

unidades habitacionais para os moradores da Tijolinho Vermelho. No evento, a ocorrência de 

alguns fatos demanda reflexões. Em primeiro lugar, como espirituosamente disse um militante 

do TL presente ao evento, “foi uma cerimônia no melhor estilo Odorico Paraguaçu”216. A 

Prefeitura montou um palco no estacionamento do residencial no qual se apresentaram diversas 

“atrações”, dentre elas destacamos aquelas que foram protagonizadas por crianças e pré-

adolescentes das ocupações beneficiadas217 com as unidades entregues. 

                                                           
216 O militante em questão fazia referência ao personagem ficcional cuja origem remete à peça teatral “Odorico, O 

Bem Amado ou Os Mistérios do Amor e da Morte”, datada de 1969. Entre janeiro e outubro de 1973, o referido 

espetáculo teatral foi convertido para o formato televisivo, transformando-se em uma telenovela de grande 

repercussão na época. Odorico Paraguaçu, interpretado pelo ator Paulo Gracindo, era um típico gestor público 

do interior do nordeste brasileiro, envolto nos mais diversos esquemas de corrupção. Uma de suas mais cômicas 

características, que certamente serviu de inspiração para a afirmação do militante do TL, era justamente o caráter 

piegas, eleitoreiro, espetacularizado e clientelístico das inaugurações de obras públicas realizadas na cidade 

fictícia de Sucupira, na qual o personagem era prefeito.    
217  Além das famílias residentes na Ocupação Tijolinho Vermelho, foram beneficiadas pessoas pertencentes a uma 

comunidade denominada Capadócia, isto é, uma outra ocupação, situada no bairro Colinas do Sul, homônima 

àquela localizada no Bairro Treze de Maio (que integra o universo desta pesquisa). Diga-se de passagem, a 
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Uma das apresentações consistia em um coral formado por crianças da outra ocupação 

beneficiária dos apartamentos (a “outra” Capadócia, sobre a qual fizemos referência na nota 

217). Após a declamação de algumas poesias e da apresentação coreografada de um número 

musical, as crianças encerraram a participação em jogral: “Prefeito, eu te amo! Prefeito, eu te 

amo! Prefeito, eu te amo!”. Tudo isso devidamente “regido” por uma liderança local.  

Terminado o número das crianças da Capadócia, iniciou-se a apresentação de um grupo 

de pré-adolescentes residentes na Ocupação Tijolinho Vermelho (Figura 118). As meninas 

coreografaram um funk, cuja letra aludia para a objetificação do corpo feminino, continha 

insinuações sexuais e gravitava em torno de um mote no qual se destacava a expressão: 

“novinha poderosa”. Alguns dos presentes revelaram constrangimento em relação à cena.  

 

Figura 118 – Meninas do Tijolinho Vermelho se apresentam em cerimônia da PMJP 

 
Fonte: Thiago Lima, 21/12/2016. 

Outro aspecto emblemático da tal cerimônia foi o cerceamento da fala dos 

representantes do TL. Como é de praxe nesse tipo de evento, cada um dos envolvidos na 

“celebração” é convidado ao palco para proferir algumas palavras. Desse modo, representantes 

das famílias beneficiárias, secretários municipais, proprietário da construtora, primeira-dama e, 

obviamente, o prefeito proferiram discursos. Militantes do TL questionaram ao cerimonial 

                                                           
existência de duas ocupações com o mesmo nome gerou alguns mal-entendidos burocráticos ao longo do 

processo de destinação das moradias.   
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sobre a possibilidade de proferir algumas palavras, valendo-se, para tanto, da legitimidade 

adquirida como articulador político da Tijolinho Vermelho. Percebendo que o cerimonial estava 

“enrolando” quanto ao pleito, montou-se a seguinte estratégia: uma militante do TL ficaria de 

prontidão nas proximidades do palco. Assim que uma moradora da ocupação concluísse sua 

fala, ao invés de devolver o microfone para o mestre de cerimônias, repassá-lo-ia para a 

militante à espreita, para que esta driblasse o impedimento que estava colocado. Deu certo.  

Contudo, nas primeiras palavras mais contundentes quanto ao processo que culminou 

com a conquista daquelas unidades habitacionais, o microfone da militante foi desligado e ela 

continuou o protesto com palavras de ordem como “Ocupar e Resistir!”, no que foi seguida por 

boa parte da plateia. A sequência218 dos fatos aparece registrada na Figura 119.  

 

Figura 119 – A intervenção militante! 

 
Fonte: Thiago Lima, 21/12/2016. 

            

Todos os fatos acima são carregados de elementos que simbolizam muito do que 

discutimos até o presente momento deste trabalho. O jogral das crianças e o funk das 

adolescentes talvez evidenciem o quanto ainda tem por ser feito em matéria de conscientização 

política. O longo caminho que temos a percorrer para evitar que trajetórias de luta tão repletas 

                                                           
218 O senhor que aparece de camisa azul (sempre à direita na sequência de fotografias) é o atual Prefeito da cidade 

de João Pessoa.  
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de significados contestatórios da ordem social estabelecida sejam convertidas em práticas 

reiterativas desse status quo heterônomo.  

Por outro lado, a astúcia tática, a capacidade de agir sub-repticiamente e a afronta ante 

o cerceamento da palavra, reverberadas pelo “Ocupar e Resistir” de parte da plateia, revelam 

que jamais haverá dominação sem resistência.      

No dia 23/12/2016, deu-se o processo de transferência das famílias. A PMJP se 

encarregou de fornecer uma frota de caminhões para transportar os pertences, conforme 

demonstram as Figuras 120 e 121. 

 

Figura 120 – Últimos momentos da Ocupação Tijolinho Vermelho: pertences sendo 

retirados dos quartos e dispostos na entrada principal da edificação, à espera do 

transporte 

 
Fonte: Thiago Lima, 23/12/2016.  

 

Figura 121 – Rumo ao Vista Alegre: caminhões da PMJP sendo abastecidos com os 

pertences dos moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho 
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Fonte: Thiago Lima, 23/12/2016. 

 

O sentimento com relação à chegada do tão esperado momento nos foi traduzido por 

uma das moradoras pioneiras, por meio das seguintes palavras: 

 

Eu tenho mais de 50 anos, nunca tive onde morar. Andei pela casa dos outros, 

paguei aluguel enquanto deu, fui botada pra fora de uma ocupação que a gente 

fez no Roger. De tudo aconteceu nesse tempo. Meu filho, eu não sei nem dizer 

o tamanho da felicidade minha e da minha família. Agora a gente tem uma 

casinha nossa. Pra gente viver um pouco melhor. É meio longe, vai dá 

problema com ônibus, creche pras crianças e outras coisas que só vamo saber 

lá. Mas, é o dia mais feliz da minha vida! Agradeço a deus e todos do Terra 

Livre por tudo que fizeram pela gente. Obrigado de coração! (Moradora da 

Tijolinho Vermelho 20. Entrevista realizada em 23/12/2016).   

 

Figura 122 – Residencial Vista Alegre, novo local de moradia dos militantes da 

Ocupação Tijolinho Vermelho 
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Fonte: Thiago Lima, 21/12/2016. 

 

Após essa exposição sintética do desfecho e/ou encaminhamentos das lutas 

empreendidas pelos moradores das ocupações em tela neste estudo, detenhamo-nos, desde este 

instante, na tarefa de analisar os seus significados políticos. 

Quando levantamos a ideia de que o hiperprecariado, ao se colocar em movimento na 

luta política pela moradia, produz uma territorialização contraditória, levamos em conta, 

também, os resultados prático-políticos dessas lutas. Por isso, ao tratarmos das conquistas 

efetivas alcançadas pelas Ocupações Tijolinho Vermelho, Capadócia e Terra Nova, fizemos 

questão de nos interrogar sobre o seguinte: afinal, vencemos ou perdemos? Em que medida?  

Uma reflexão profunda e não açodada acerca das experiências políticas sobre as quais 

nos debruçamos ao longo desta pesquisa – e que seja suficientemente sensível para não 

superestimar os avanços e nem subestimar as conquistas – nos força a dizer, em uma primeira 

análise, que foram obtidas derrotas e vitórias. Comecemos pelos dissabores. 

Pensando no destino dos moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho, não há como 

omitir o fato de que a sua transferência para um bairro periférico, afastado do Centro, mal 

servido no que diz respeito aos serviços básicos (transporte, educação, saúde etc.), significa, 
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sob certo ângulo, a continuidade dos processos segregatórios que, historicamente, destinaram 

as periferias219 urbanas longínquas para as camadas menos favorecidas da população.  

Como se pode perceber na Figura 123, o bairro no qual está sendo construído o 

Residencial Vista Alegre se localiza na extremidade sul da mancha urbana (cerca de 7 km em 

uma linha reta imaginária traçada entre o citado residencial e a Ocupação Tijolinho Vermelho). 

As principais linhas de transporte coletivo, em um trajeto mais curto, percorrem cerca de 15 km 

até as imediações da edificação onde estava instalada a referida ocupação (Centro), com o 

agravante de que as linhas são alvo de constantes reclamações por parte dos seus usuários220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123 – Localização do Bairro Colinas do Sul em relação à Ocupação Tijolinho  

Vermelho 

                                                           
219 Não se quer afirmar, com isso, que as periferias das manchas urbanas comportem, de modo exclusivo, as 

camadas populares. Diversos autores, a exemplo de Sposito (2013), já demonstraram que, na esteira da 

diversificação dos produtos provenientes do capital imobiliário, vários empreendimentos destinados às classes 

mais abastadas também foram instalados nas bordas urbanas. O que se busca colocar em relevo, entretanto, é 

que há uma permanência histórica de práticas espaciais engendradas pelo Estado e por agentes privados que 

resultam no deslocamento das camadas mais pobres da população para os arrabaldes da cidade. 
220 Reportagens veiculadas pelos mais diversos meios de comunicação locais evidenciam que, considerando o 

tempo de espera e deslocamento, uma viagem do bairro Colinas do Sol ao Centro pode durar, dependendo do 

horário, cerca de 40 minutos. Para os bairros da orla marítima, local no qual diversos de seus moradores labutam, 

o tempo total de viagem pode ultrapassar 1 hora. Pode parecer pouco considerando o padrão das grandes 

metrópoles nacionais, mas é mais que o dobro da média de tempo gasto em deslocamentos cuja origem se dá em 

bairros mais bem servidos pelas redes de transporte em João Pessoa.  
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Fonte: Editado pelo autor com base no Google Earth, 2016. 

 

Outro aspecto que deve ser considerado quando analisamos o destino dos ocupantes da 

Tijolinho Vermelho, é o fato de que, para terem acesso às suas unidades habitacionais, estes 

foram obrigatoriamente submetidos a um financiamento221 junto à Caixa Econômica Federal 

(Programa Minha Casa Minha Vida). 

Já fora bem demonstrado por Fix (2011)222 e Rolnik (2015)223 o impacto negativo que a 

financeirização da terra e da moradia exerce sobre as possibilidades de acesso a esses bens por 

parte dos estratos sociais menos favorecidos nas cidades do Brasil e do mundo. Tal processo, 

além de servir a fins especulativos e gerar lucros estratosféricos para bancos e incorporadoras, 

compromete, por meio do financiamento da casa própria, as rendas passada, presente e futura 

de populações cuja condição de hiperprecariedade reflete dificuldades de satisfação das 

necessidades humanas mais elementares. 

Ao ser interrogada sobre o pagamento das prestações e o tempo de financiamento, uma 

moradora da Tijolinho Vermelho fez um comentário que julgamos conveniente reproduzir: 

                                                           
 

222 Em sua tese de doutorado, Fix (2011) analisou as transformações recentes no circuito imobiliário brasileiro, 

tendo por base pesquisas empreendidas acerca do Programa Minha Casa Minha Vida. Desse modo, a autora 

conseguiu problematizar com profundidade os impactos e os novos desafios impostos pela financeirização da 

economia mundial aos que lutam pelo direito à cidade.       
223 Rolnik (2015) seguiu itinerário semelhante ao de Fix (2011). Valendo-se de suas experiências como relatora 

especial para o Direito à Moradia Adequada das Nações Unidas, a urbanista paulistana defende, na obra em 

questão, a hipótese de que estamos assistindo, na atualidade, aos impactos da construção da hegemonia 

ideológica e a prática de um modelo de política pública de habitação baseado na financeirização ampla e irrestrita. 

Para tanto, a autora estudou modelos espalhados por vários países do mundo e formulou contribuições 

amplamente relevantes para a compreensão dos processos que marcam a produção habitacional na 

contemporaneidade.   
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Eles disse que a gente vai pagar conforme a renda da família. Dizem que o 

mínimo vai ser de oitenta reais por mês para quem não tem renda. E que pode 

aumentar mais pra frente. Olha, eu não vou dizer que é fácil de pagar, viu! 

Porque a gente tem um dinheiro contadinho que as vezes nem dá pra tudo que 

a gente precisa no mês. Aí se você botar no meio água, luz e gás fica pesado. 

Porque de pouquinho em pouquinho a nosso dinheiro vai acabando, né? E o 

tempo? O que eu tenho a lhe dizer do tempo é que eu acho que morro e não 

acabo de pagar. Né por isso que o povo chama de Minha Casa, Minha Dívida? 

(Moradora Tijolinho Vermelho 21. Conversa informal em 20/10/2016). 

   

No dia da cerimônia de entrega dos apartamentos, a entrevistada já havia recebido o 

primeiro boleto bancário com a parcela a ser paga. No ato do cadastramento junto à Caixa 

Econômica Federal,  informou, além dos seus, os vencimentos auferidos pelo companheiro. Por 

esse motivo, o valor das prestações ultrapassou a casa dos duzentos reais. Nos soa relevante 

pontuar, como forma de ilustrar a argumentação que estamos desenvolvendo neste momento, o 

sentimento contraditório perceptível no casal: por um lado, a alegria de estar recebendo sua 

moradia própria; por outro, as preocupações relacionadas à capacidade de pagamento, ao 

impacto no orçamento familiar e ao temor pela possibilidade iminente do desemprego.   

Não há como negar, portanto, que, no fim das contas, a conquista da moradia por parte 

dos moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho significa, também, o aprofundamento da 

lógica que impediu várias gerações de suas famílias de acessar moradia digna. Pode-se dizer, 

desse modo, que o capital, em sua vertente financeira, conseguiu se apropriar dos resultados 

mais concretos das lutas empreendidas por suas maiores vítimas, pois, conforme 

demonstramos, a financeirização ampla e irrestrita é uma das principais características do 

processo de reestruturação produtiva. Este, por seu turno, produz a condição de 

hiperprecariedade que se abate sobre vastas populações urbanas da semiperiferia do capitalismo 

na contemporaneidade.    

No plano político, há também uma reflexão importante a ser feita. A partir do momento 

em que as perspectivas de conquista da moradia foram se tornando mais concretas, assistiu-se 

a um gradativo esvaziamento da participação política dos ocupantes da Tijolinho Vermelho nas 

diversas atividades. Assembleias se tornaram raras, a comissão de moradores local praticamente 

se desfez e a participação solidária nos protestos cujas pautas estavam vinculadas às lutas das 

demais ocupações (Capadócia e Terra Nova) foi extremamente restrita, para não dizer nula. 

Isso também se deve, desde nosso ponto de vista, a um certo distanciamento por parte de alguns 

militantes do TL em relação à ocupação (notadamente aqueles não residentes nela, que 

exerciam tarefas fulcrais nos processos organizativos). Quando as possibilidades de conquista 
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se tornaram reais para os ocupantes da Tijolinho Vermelho, houve uma excessiva priorização 

das atividades políticas relacionadas à organização da luta nos outros dois espaços, fato que, 

em certa medida, arrefeceu as ligações entre as partes supracitadas. “Vocês estão sumidos” e 

“Quanto tempo?” passaram a ser expressões recorrentes nas falas dos residentes a partir dos 

meses finais do ano de 2016.    

Dado esse distanciamento, ao longo do trâmite para entrega das unidades residenciais, 

os ocupantes da Tijolinho Vermelho negligenciaram a transmissão de informações acerca de 

solenidades realizadas pela PMJP. Embora isso não tenha sido, de acordo com nossa percepção, 

fruto de uma ação deliberada, revela o afastamento político gerado pela efetivação da conquista. 

Um integrante da coordenação do TL fez o seguinte comentário sobre a postura dos moradores: 

 

Cara, não deixa de ter uma certa decepção, né? A luta e a vitória é 

fundamentalmente deles. Mas, a gente esteve lá esse tempo todo, né? Não 

custa passar as informações com mais cuidado. Se a gente não ficar atento, a 

Prefeitura vai transformar a luta de todo movimento em uma festa em 

homenagem à boa vontade deles. Não podemos deixar isso acontecer. E era 

pra os moradores terem um pouco mais de consideração na minha opinião. 

Faz algum tempo já que tá difícil mobilizar o povo do Tijolinho. Depois que 

viram que as casas iam sair, meio que deram de ombros para a luta. Mas, pelo 

menos pra avisar que a Prefeitura marcou data de entrega de chave etc. 

(Militante Terra Livre 01. Fala proferida em reunião realizada no dia 

28/11/2016)224. 

  

Do ponto de vista simbólico, é preciso reconhecer que a luta contra a segregação 

materializada na ocupação de um imóvel situado na região central da cidade – e expressa, em 

diversas ocasiões, nas representações simbólico-identitárias da ocupação – sofreu um duro 

revés, na medida em que o resultado imediato da luta reafirma, em certa medida, o “lugar” dos 

pobres nas cidades brasileiras.  

É preciso pontuar ainda um aspecto que, já na cerimônia de entrega das unidades 

habitacionais, surgiu como forte preocupação nas conversas que mantivemos com inúmeros 

beneficiários: as disputas225 entre Okaida e Estados Unidos.  

                                                           
224 No dia 28/11/2016, ocorreu uma reunião entre os moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho e a PMJP para 

tratar dos procedimentos finais da transferência das famílias. O encontro foi convocado com antecedência de 

uma semana. Contudo, os membros do TL “externos” à ocupação apenas ficaram sabendo no dia anterior. O 

militante entrevistado demonstrou certa resignação pelo fato de a informação precisa acerca da referida 

solenidade ter sido negligenciada.  
225 Faz-se necessário ressaltar que as disputas envolvendo o tráfico de drogas de varejo têm assolado condomínios 

do ‘Minha Casa Minha Vida’ em todo o país. Com alguma frequência, os principais grupos midiáticos nacionais 

veiculam matérias sobre o problema, a exemplo do que se pode comprovar no link a seguir: 

<http://extra.globo.com/casos-de-policia/disputa-entre-faccoes-do-trafico-causou-expulsao-de-familias-em-

condominio-do-minha-casa-minha-vida-16667465.html>. Acesso em: 15 jan. 2017.  
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Nos discursos que foram proferidos por beneficiários, secretários municipais e até 

mesmo pelo prefeito, insistia-se que naquele residencial não havia lugar para rivalidades, uma 

vez que todos os seus moradores formariam uma comunidade, fato que demandará “união entre 

todos”. A quantidade de vezes que falas nesse sentido foram reiteradas despertou nossa atenção.  

Ao conversarmos com as pessoas sobre tal preocupação, as suas razões logo ficaram 

claras: 

 

Thiago, aqui você tem não sei quantos blocos. São mais de dois mil 

apartamentos. Eles vão tirar todo mundo dessas ocupação e de comunidade 

por aí e jogar aqui. Aí tem delas que é dos Estados Unidos e outras que é da 

Okaida. Nessa que veio pra cá com a gente nesses primeiros blocos que a 

Prefeitura entregou, eu já soube que tem uns cara dos Estados Unidos e lá no 

Tijolinho, como você sabe, tem uns meninos da Okaida. Se não tiver cuidado, 

com poucos dias isso aqui tá um inferno (Morador Tijolinho Vermelho 12. 

Conversa informal realizada em 21/12/2016). 

      

A reflexão que podemos fazer em relação às preocupações expressas na fala transcrita 

é a seguinte: mesmo após todos esses anos de luta árdua, a conquista da moradia, 

lamentavelmente, além de não significar a resolução de muitos dos problemas com os quais se 

conviveu até então, pode, como na situação que acabamos de relatar, determinar o agravamento 

de algumas dificuldades cotidianas, pois, como nos revelou uma senhora, “antes era cada um 

no seu quadrado, se matavam quando se batiam por aí. Agora, vão morar no mesmo 

condomínio”226.       

No dia 31/01/2017, pouco mais de um mês após a transferência definitiva dos ocupantes 

da Tijolinho Vermelho para o Residencial Vista Alegre, realizamos uma visita ao referido 

condomínio popular para nos inteirarmos acerca das impressões das pessoas sobre o novo local 

de moradia. Os relatos que obtivemos foram desalentadores.  

Em primeiro lugar, os temores relacionados às disputas entre as citadas facções 

criminosas se confirmaram. Inúmeros de nossos interlocutores revelaram episódios de violência 

ocorridos nos festejos de fim de ano. 

 

Meu filho, entre natal e ano novo aqui foi bala à vontade. Os meninos aí com 

os problemas deles, negócios dessas facção. Foi bala aqui na frente do prédio. 

Aí os povo denunciou e a polícia veio no outro dia e levou um rapaz preso. 

Mas isso a gente já sabia, né? É muito ruim isso. A gente vive com medo. 

Mas, é pedir a deus que nada aconteça com gente (Moradora Residencial Vista 

Alegre 01. Conversa informal realizada em 31/01/2017).     

                                                           
226 Duas semanas após a entrega dos apartamentos, operações policiais foram realizadas no local, com a efetuação 

de prisões.  
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Os problemas estruturais das unidades habitacionais (recém entregues, é válido 

enfatizar!) são inúmeros. Infiltrações, entupimentos hidráulicos, acabamento precário, 

problemas elétricos, má qualidade de portas e janelas, foram alguns dos defeitos relatados. 

Raros são os apartamentos que não apresentaram imperfeições. Além disso, não existem escolas 

e unidades de saúde disponíveis para o atendimento da população que passou a residir no local, 

conforme podemos constatar no relato transcrito a seguir: 

 

Tá ruim também a questão de escola e de posto de saúde. As escolas estão sem 

vaga. Os transporte das crianças que eles prometeram, até agora nem disseram 

como vai ser e as aulas já vão começar. E os posto de saúde não atende a gente 

porque diz que não cobre essa área, que é área nova e não tá cadastrada. Aí 

eles manda a gente pra um posto central, lá no bairro do Cristo, que fica 

distante daqui (Moradora do Residencial Vista Alegre 02. Conversa informal 

realizada em 31/01/2017). 

        

O sentimento de decepção em relação ao novo local de moradia foi externado por vários 

indivíduos. Alguns chegaram a revelar o desejo de vender a unidade habitacional conquistada, 

argumentando, inclusive, que a maior parte dos problemas existentes na Ocupação Tijolinho 

Vermelho não foram extintos no Residencial Vista Alegre.    

Como contraste ao exposto nos parágrafos precedentes, discorramos sobre as vitórias. 

Refletindo, inicialmente, sobre a conquista efetiva da moradia por parte dos ocupantes 

da Tijolinho Vermelho, não há como negar, em que pesem os infortúnios apontados acima, o 

fato de que o acesso à moradia representa a possibilidade de reprodução material da própria 

existência em condições relativamente melhores do que aquelas que eles experimentaram 

durante toda a trajetória pessoal. Embora isso não signifique que a condição de 

hiperprecariedade seja completamente superada, possibilita um considerável progresso na vida 

daqueles que amargaram décadas de aluguéis excessivamente onerosos, habitações insalubres, 

eminência de despejo ou mesmo os dissabores de morar na rua. 

Para além das implicações materiais e de seus efeitos políticos – pois, se as classes 

populares conseguem viabilizar, no aqui e no agora, condições materiais de reprodução da vida 

menos precárias, é possível que isso se converta, desde que saibamos politizar adequadamente 

o processo, no fortalecimento da luta de longo prazo,  ampliando-se, assim, as possibilidades 

de, pelo acúmulo de avanços táticos, efetivarem-se vitórias estratégicas - há de se destacar, 

também, algo que só a experiência cotidiana junto ao hiperprecariado insurgente pode constatar: 
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a alegria incontida, a emoção expressa no olhar e o enorme alívio que a conquista dessas 

longínquas “casinhas” produz nesses homens e mulheres.  

Na visita mencionada em parágrafos precedentes (realizada em 31/01/2017), nos 

deparamos também com relatos entusiasmados sobre a nova moradia. Dona Leninha (Figura 

124), ao nos receber em seu apartamento, apresentou-nos os cômodos demonstrando grande 

felicidade, conforme constataremos na transcrição que se segue.  

 

Quem bom que vocês vieram [...] Eu tava mesmo querendo mostrar meu 

apartamento depois de arrumado. Naquele dia que a gente saiu do tijolinho 

tava tudo bagunçado. Agora está tudo arrumadinho [...] Eu estou muito feliz! 

Depois de passar a vida toda lutando para ter uma casinha, finalmente eu 

consegui. Agradeço primeiramente a deus e depois a vocês, que ajudaram a 

gente na organização das coisas, da luta, né? Eu aqui tô feliz demais! Eu não 

vou dizer que não tem problema, porque tem. Muita gente com os 

apartamentos com problema, vazamento e tudo mais. Mas eu dei até sorte que 

no meu tá tudo perfeito, tudo funcionando bem. É tudo pequenininho, simples, 

mas é outra coisa. Nem se compara com os canto que eu já vivi. Esse lugar 

aqui a gente pode chamar de casa, pode receber as visita pra tomar um café, 

pode tomar um banho direito. Meu gatinho, que eu quase perco na mudança 

do Tijolinho, trouxe aqui pra morar comigo. Montei meu fiteirinho aqui no 

quarto que tá vazio e vendo minhas coisas aqui dentro do condomínio mesmo 

[ver Figura 125]. Por enquanto, não vou reclamar de nada. Por coisa bem pior 

eu já passei. Agora eu paro e penso que tenho uma vida nova, com uma casa 

de verdade pra morar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124 – “Estou muito feliz de receber vocês na minha casa nova!” – Dona Leninha, 

militante da Ocupação Tijolinho Vermelho, relata seu primeiro mês na nova moradia 
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Fonte: Thiago Lima, 31/01/2017. 

      

Figura 125 – Comércio de balas e bombons instalado em um dos quartos do 

apartamento de Dona Leninha 

 
Fonte: Thiago Lima, 31/01/2017.  

Pensando no conjunto das lutas que experienciamos, faz-se mister pontuar, também, os 

avanços consideráveis em matéria de conscientização e amadurecimento político que as 
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experiências insurgentes descritas representam. No fazer-político cotidiano dessas 

territorialidades, importantes lições foram aprendidas e integrarão a “experiência de classe” 

desses sujeitos para sempre. Os relatos de uma moradora da Ocupação Capadócia e de um 

militante do TL são bastante ilustrativos a esse respeito: 

 

Quando eu cheguei aqui eu não sabia nem o que era uma assembleia direito. 

Os nossos direitos eu também só sabia de alguns. Depois que eu vim pra cá, 

eu comecei a ver as enrolada da Prefeitura, a ver os nossos direitos. Também 

aprendi que muitas coisas só vai com a gente queimando pneu e fazendo 

protesto no meio da rua. Então eu acho que foi muito bom por isso (Moradora 

Capadócia 09. Fala proferida em reunião no dia 06/12/2015). 

 

Camarada, a luta é uma das coisas mais pedagógicas que existem. A luta 

política é capaz de fornecer experiências de solidariedade que nenhuma outra 

pode proporcionar. E as lições as quais eu me refiro não são apenas aquelas 

que os moradores das Ocupações aprendem conosco ou a partir das propostas 

de organização que trazemos. Mas, sobretudo, somos nós que temos muito a 

aprender. Naquilo que acertamos e, principalmente, naquilo que pensamos 

estar certo e, na verdade, está errado. E assim seguimos afinando essa 

simbiose. Quem sabe um dia a gente chega lá, na vitória final! (Militante Terra 

Livre 03. Conversa informal realizada em 14/11/2016).        

 

Ainda refletindo sobre os efeitos pedagógicos daquilo que foi experienciado nos anos 

de luta organizada sob a bandeira do TL, saliente-se uma situação bastante ilustrativa. A PMJP 

selecionou alguns moradores das ocupações beneficiadas com as unidades residenciais do Vista 

Alegre para exercerem o papel de síndicos de seus respectivos blocos. Dentre as pessoas que 

foram escolhidas para tal função, há uma senhora que residiu na Ocupação Tijolinho Vermelho. 

Questionada sobre as responsabilidades de um cargo tão importante, ela nos respondeu: 

 

Pois é, amigo. Já estou trabalhando com toda. Sou eu que tô organizando a 

saída do povo na sexta [dia 23/12/2016]. Pra quando chegar os caminhão lá 

não dá aquela confusão. Vamos ver como vai ser, né? Mas lá no Tijolinho, 

com vocês do Terra Livre, a gente aprendeu algumas coisas, né? A fazer uma 

assembleia direitinho, a anotar as coisas que têm que falar, a deixar todo 

mundo falar organizado pra não ficar todo mundo falando de uma vez. 

Aprendemo a falar com o povo da Prefeitura. Pelo menos a gente não vai 

começar do zero, né? Já tem alguma base pra fazer as coisas (Moradora 

Tijolinho Vermelho 17. Conversa informal realizada em 23/12/2016).    
 

Mesmo nos relatos decepcionados que obtivemos por ocasião de nossa visita ao 

Residencial Vista alegre, pudemos constatar elementos indicativos do potencial pedagógico 

contido nas experiências de luta política vivenciadas pelos ocupantes da Tijolinho Vermelho 

junto ao movimento Terra Livre. Em meio aos problemas que evidenciamos nos parágrafos 
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precedentes, os moradores iniciaram, de modo autônomo, um processo de articulação interna 

para mobilização com vistas à denúncia dos problemas relativos às unidades habitacionais e à 

ausência de serviços como saúde e educação. A fala transcrita a seguir é exemplar nesse sentido: 

 

É uma luta atrás da outra. A pessoa sai de um lugar daquele achando que vai 

ter paz, mas aí começa outra luta. Mas nós já tamo de couro grosso. Já tem 

uma comissão aqui, igual a gente fazia no Tijolinho, tirando foto de todos os 

apartamentos com problema. Vamo chamar a imprensa e se não resolver nós 

vamo na porta da Prefeitura de novo. Porque não é possível os apartamento 

não tem nem um mês direito e já tá cheio de problema. Pois aí nós vamos pra 

imprensa, fazer barulho. E a gente continua contando com o Terra Livre. A 

luta parece que não tem fim (Moradora do Residencial Vista Alegre 03. 

Conversa informal realizada em 31/01/2017).       

 

Na transcrição acima, despertou-nos especial atenção a articulação em curso para a 

realização de denúncias relativas aos problemas encontrados nas unidades habitacionais, visto 

que já havia sido organizada uma “comissão aqui, igual a gente fazia no Tijolinho, tirando foto 

de todos os apartamentos com problema”.  

Ao buscarmos mais informações sobre a tal comissão, descobrimos alguns detalhes 

sobre seu funcionamento. Os moradores estavam iniciando uma organização tendo em vista os 

blocos de apartamentos, de modo que, em cada um deles, seria designada uma pessoa 

responsável por tomar ciência dos problemas, registrá-los e encaminhar para os síndicos. A 

partir daí as denúncias seriam direcionadas, em conjunto, aos técnicos da Caixa Econômica 

Federal. Essa forma de organização foi inspirada, conforme evidenciaram vários moradores, 

nas lições aprendidas dentro da Ocupação Tijolinho Vermelho, local no qual a base 

organizacional se estruturava a partir dos corredores, de modo que cada corredor possuía uma 

espécie de interlocutor principal com o objetivo de articular politicamente seus vizinhos. 

Paralelamente, já estava em curso a ideia de realizar uma manifestação com o objetivo 

de atrair as atenções da imprensa para os problemas estruturais existentes nas unidades 

habitacionais entregues pela PMJP sob forte esquema propagandístico. “Se precisar botar fogo 

no pneu de novo, nós vamos botar”, disse um morador entrevistado. 

Os militantes do TL se colocaram à disposição para cooperar com eventuais 

movimentações reivindicatórias, e a possibilidade real de articulação para novas ações continua 

aberta.      

Diante do exposto, cumpra-se o dever de ressaltar os desdobramentos espaciais das 

contradições explicitadas nos parágrafos precedentes. Se é verdade, por um lado, que o 

hiperprecariado territorializa a luta por moradia a partir da projeção espacial de suas ações 
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políticas (de poder), também é verdade, por outro, que a conquista de um espaço residencial 

próprio pode resultar no arrefecimento do ímpeto insurgente dos sujeitos hiperprecarizados. 

Desse modo, o capital desterritorializa, por meio da conjugação de táticas que vão da concessão 

à repressão violenta, os focos mais robustos de resistência. Ao fazê-lo, reforça as lógicas 

(re)produtoras das heteronomias que lhes são características, fato que, dialeticamente, 

retroalimenta as resistências. Reitere-se, portanto, o que nos diz Ceceña (2006): não há 

dominação sem resistência!  

Dada a carência infraestrutural que se verifica no bairro para o qual as famílias foram 

transferidas (inclusive, no que tange à má qualidade das unidades habitacionais entregues), é 

possível que a luta dos moradores do Tijolinho Vermelho assuma outros contornos. Uma vez 

conquistada a moradia, demandas como transporte, saúde, educação, lazer e demais serviços 

básicos certamente integrarão o cotidiano dos seus novos espaços de moradia. Desse modo, as 

experiências políticas oportunizadas pelos anos de ocupação podem auxiliar no processo de 

reterritorialização da luta, em um novo movimento de dispersão-convergência-difusão sobre o 

qual se referiu Grandi (2015). 

Enquanto não estiverem presentes as condições históricas para a superação completa do 

status quo heterônomo inerente à sociedade capitalista, são essas fissuras derivadas de seu 

próprio movimento de instituição que permitirão vislumbrar no horizonte a transgressão 

completa desse modelo societário.  

Por ora, a toda pequena vitória das forças sociais insurgentes corresponderá uma derrota 

de maior ou menor envergadura. Mas é nesse movimento contraditório que residem as 

possibilidades do triunfo definitivo.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – O QUE PODE O HIPERPRECARIADO? OU: PRA NÃO 

DIZER QUE NÃO FALEI DE FLORES 

 

Ante as dificuldades, contradições e (des)caminhos da luta política contra o status quo 

heterônomo, há de se perguntar: o que pode o hiperprecariado? 

A resposta para tal indagação é assaz complexa e seria impossível fornecê-la em 

qualquer trabalho acadêmico individual. Essa é uma tarefa que, certamente, ainda vai consumir 

muita energia coletiva daqueles pesquisadores comprometidos com a emancipação social por 

muitos e muitos anos. Dessa forma, fundamentados nas experiências oportunizadas pelos anos 

de pesquisa junto aos sujeitos com os quais compartilhamos vivências – estas limitadas no 

espaço-tempo –,  podemos oferecer não mais que indicativos, elucubrações e, quiçá, pistas para 

novas investigações. 

Principie-se por mencionar algumas características que compõem a reprodução 

cotidiana da vida dos trabalhadores hiperprecarizados: resiliência, astúcia, criatividade e fúria.  

Como sujeitos resilientes, a capacidade de resistência ao quadro de heteronomias que 

lhes é imposto impressiona. Como se já não bastassem as dificuldades derivadas das condições 

de moradia e trabalho, viver, para esses sujeitos, significa driblar as adversidades produzidas 

pela baixa escolarização, pela escassez de perspectivas futuras e pelo conjunto de estigmas e 

preconceitos contra os quais se luta diariamente. Para além das formas de dominação 

engendradas pelo Estado e seus aparelhos, há de se resistir também às imposições cotidianas 

do tráfico de drogas de varejo e à sua sociabilidade violenta.  

Astutos e criativos, os sujeitos hiperprecarizados quase sempre desenvolvem saídas 

engenhosas para os desafios diários da sobrevivência. A própria condição de hiperprecariedade, 

em que pesem os enormes obstáculos que impõe à reprodução da vida, funda práticas sociais (e 

espaciais) hábeis e criativas. O hiperprecariado brasileiro, incluído perversa e subalternamente 

na condição de trabalhador, morador e consumidor, demonstra uma capacidade singular de lidar 

com as adversidades impostas pelo status quo capitalista (SOUZA, 2015). Por meio de seus 

saberes-fazeres cotidianos, é capaz de oferecer resistência aos processos segregatórios, 

construir circuitos econômicos alternativos e auferir conquistas importantes, além de viabilizar, 

em meio a contextos amplamente desfavoráveis, a reprodução da vida e da esperança.  

Na fúria, converte o desalento em radicalidade, a opressão em combustível para a luta, 

a resistência em insurgência. A despeito das dificuldades de mobilização, as ações diretas 

protagonizadas pelo hiperprecariado em fúria, quando ocorrem, costumam ser revestidas de 

grande disposição para o enfrentamento (inclusive do aparelho policial), sobretudo nos 
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momentos em que suas condições imediatas (e precárias) de sobrevivência são ainda mais 

ameaçadas, a exemplo das situações de corte no abastecimento de água e energia elétrica.  

Ainda que a correlação desigual de forças nos obrigue a preferir, sempre que possível, 

a luta política ao enfrentamento físico, este último deve ser encarado como possibilidade real 

permanente, sobretudo em um contexto de crescente criminalização dos movimentos sociais. 

As experiências diárias de resistência ao aparelho repressor conferem aos sujeitos 

hiperprecários soluções táticas para os momentos de tensão que, muitas vezes, nem o mais 

experiente combatente conseguiria conceber. 

Os territórios constituídos por e a partir da luta do hiperprecariado (ocupações) são 

importantes espaços de experimentação política. Neles, o fazer-político cotidiano, apesar de 

eivado de contradições, pode se constituir como fonte de inspiração para a construção de um 

imaginário radical, alimentando um processo gradativo de libertação das amarras da alienação. 

Essas territorialidades materializadas pela projeção espacial da luta pela moradia se constituem 

como locus no qual são viabilizadas não apenas as condições de reprodução material, mas 

também a construção de identidades e dos fundamentos político-organizativos.    

A heterogeneidade dos sujeitos que compõem o hiperprecariado e/ou integram a sua luta 

política, mesmo considerando as clivagens e fissuras internas, não deve ser encarada, 

necessariamente, como um problema. Isso porque, nos territórios de luta  

 

[...] a fluidez própria das biografias e de uma história que, afinal, é altamente 

dinâmica e complexa, promove a interação de trabalhadores “hiperprecários” 

com experiências de vida e graus de senso crítico os mais variados – e a 

possibilidade de uma sinergia em que não apenas fronteiras se relativizam (o 

ex-presidiário de longa data, a mãe de família e o estudante), mas em que 

influências recíprocas ocorrem o tempo todo (SOUZA, 2015, p. 191). 

 

É por meio dessas influências e interações cotidianas que são introduzidos, nesses 

territórios, debates políticos ligados ao machismo, racismo e homofobia. Assim, surgem 

oportunidades decisivas para a articulação das diversas pautas que movem os diferentes 

movimentos sociais. O sucesso dessa articulação pode contribuir com a superação do caráter 

fragmentário que as lutas sociais assumem na contemporaneidade. 

As redes de solidariedade que se articulam em torno das lutas levadas a cabo pelo 

hiperprecariado constituem elementos táticos relevantes, não apenas no que tange ao auxílio 

imediato das ações políticas e na defesa ante as incursões do binômio polícia-justiça, mas 

também no que diz respeito às possibilidades de articulação multiescalar, na esteira da 
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construção e operacionalização de uma política de escalas227, indispensável para estratégias 

mais abrangentes de luta social. 

Todavia, como bem nos alertou Souza (2015, p. 185), quando se trata de analisar o fazer-

político do hiperprecariado, o “excesso de otimismo pode ser a antecâmara de um 

desapontamento”. Isso significa dizer que ativistas e pesquisadores comprometidos com as lutas 

emancipatórias devem se manter atentos, dentre outros, aos seguintes desafios: 

- desenvolver estratégias de mobilização do hiperprecariado que dialoguem mais 

sensivelmente com suas realidades sócio-espaciais, reconhecendo a reciprocidade pedagógica 

e o caráter necessariamente dialógico dos processos de construção de identidades políticas; 

- reconhecer adequadamente os papéis exercidos pelos agentes do capitalismo criminal-

informal, sobretudo o tráfico de drogas de varejo, buscando meios para reduzir suas implicações 

heterônomas. Nossas experiências apontaram que se trata de uma tarefa complexa. Seja como 

for, o caminho passa pelo fortalecimento da participação coletiva nos processos decisórios que 

transcorrem nos territórios de luta; 

- combater o “vampirismo acadêmico”, no qual a aproximação em relação aos 

movimentos sociais se dá por meio de um oportunismo lastreado pelo processo de “engorda” 

do currículo Lattes;  

- coadunar, adequadamente, a ação direta e a luta institucional, de modo a aproveitar a 

margem de manobra derivada das fissuras e contradições intraestatais, sem, no entanto, deixar-

se cooptar pela estrutura burocrática dos aparelhos de Estado e sem depositar esperanças 

demasiadas nesse agente heterônomo por excelência. 

- buscar a superação das “fronteiras de classe” que separam apoiadores e moradores dos 

territórios de luta; 

- entender o papel das denominações religiosas neopentecostais nos espaços habitados 

pelo hiperprecariado; 

- especialmente para os pesquisadores, é preciso regressar ao chão da favela.      

   Não se trata, é válido insistir, de criticar a eleição do proletariado como “sujeito 

privilegiado da história” para, em seguida, colocar nessa condição o hiperprecariado. Trata-se, 

em verdade, de procurar enxergar no movimento contraditório dos sujeitos hiperprecarizados 

                                                           
227 Ao discorrer sobre o papel da escala geográfica nos ativismos e movimentos sociais, Souza (2010; 2013) alerta 

para a necessidade de construção de uma política de escalas. O autor a define como “a articulação de ações e 

agentes operando em níveis escalares diferentes (isto é, que possuem magnitudes e alcances distintos) com a 

finalidade de potencializar efeitos, neutralizar ou diminuir o impacto de ações adversas ou tirar maiores 

vantagens de situações favoráveis; por exemplo, ampliando as área de influência (ao expandir audiências, 

sensibilizar atores que sejam possíveis aliados etc.) e propiciando sinergias políticas (ao recrutar novos apoios, 

costurar alianças etc)” (SOUZA, 2010, p. 42, Grifos do autor). 



455 

 
 

algumas possibilidades de redução das assimetrias sociais. Se não forem eles os protagonistas 

desse processo, quem será? Os trabalhadores dos sindicatos amplamente absorvidos pela 

burocracia estatal? A classe média letrada? Os partidos de esquerda? Todos eles juntos? 

Nenhum deles? 

*** 

De modo geral, pode-se dizer que esta tese buscou demonstrar as contradições inscritas 

no fazer-político dos sujeitos subalternizados que empreendem táticas e estratégias de 

resistência e insurgência. Em um plano particular, este trabalho ocupou-se de investigar o 

processo de territorialização da luta por moradia em João Pessoa-PB, objetivando desvelar sua 

natureza contraditória.  

Para tanto, iniciamos o presente trabalho refletindo sobre o processo de reestruturação 

produtiva do capital, pondo em relevo as sensíveis diferenças existentes entre os seus 

desdobramentos nos países centrais e nos (semi)periféricos. Verificamos que nestes últimos 

existem algumas especificidades, notadamente no que tange aos efeitos sobre os trabalhadores, 

cujas condições laborais, via de regra, sempre foram precárias.  

Por isso, nos somamos aos geógrafos Marcelo Lopes de Souza e Tatiana Tramontani 

Ramos e consideramos que tais especificidades mereceriam um tratamento conceitual 

particular, motivo pelo qual adotamos os conceitos de hiperprecarização (processo), 

hiperprecariedade (condição) e hiperprecariado (conjunto de indivíduos) como base das 

reflexões desta tese. 

A premissa da qual partimos foi a de que o hiperprecariado, ao se colocar em movimento 

na luta pela moradia, constitui territórios por meio dos quais contesta sua condição social, 

organiza-se enquanto sujeito coletivo e, ao mesmo tempo, viabiliza a sua reprodução material.  

Percebemos, ao longo da pesquisa, que as territorialidades emanadas desse processo 

abrigam não apenas práticas contestatórias da ordem vigente, mas também frequentes 

reiterações da ordem social estabelecida, motivo pelo qual chegamos à conclusão de que apenas 

um mergulho no cotidiano dos territórios de luta poderia revelar as sinuosidades das práticas 

políticas dos sujeitos com os quais interagimos.  

Nesse ínterim, sentimos a necessidade de uma prospecção profunda acerca das lutas 

populares de João Pessoa-PB, como forma de compreender as permanências, avanços e 

retrocessos dos processos de resistência e insurgência que se inscreveram no espaço-tempo 

dessa cidade. Ao contrário do que muitos pesquisadores afirmaram em suas publicações, o 

resgate histórico que realizamos nos permitiu colocar em suspeição a ideia de uma cidade “sem 

tradição em matéria de lutas sociais urbanas”. Na realidade, considerando-se os contextos 
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espaço-temporais específicos, os embates entre Estado e favelados, sobretudo a partir do final 

dos anos 1970, tiveram magnitude considerável, com repercussões sócio-espaciais que 

modificaram o desenho da capital paraibana, sobretudo no que tange aos processos 

desencadeados contra remoção de favelas.  

Na sequência, nos debruçamos sobre os sujeitos pesquisados, apresentando-os mais 

pormenorizadamente e contextualizando-os sócio-espacialmente. Pusemos em evidência o 

surgimento do Terra Livre, sua estrutura organizativa e resgatamos seu histórico de atuação em 

João Pessoa, preenchendo, com isso, não apenas uma necessidade da pesquisa, mas do próprio 

movimento. Foi possível perceber, contrastando as experiências que vivenciamos no âmbito do 

TL com o cenário conjuntural dos movimentos de luta pela moradia em João Pessoa, que o 

referido movimento tem se constituído como o principal propulsor da organização popular em 

torno da questão habitacional pessoense, dada a situação de cooptação e arrefecimento das 

organizações populares historicamente atuantes nesta cidade. 

Buscando uma leitura geográfica das ações empreendidas pelo TL, verificamos que sua 

atuação política possui forte vinculação espacial e, de certa forma, expressa antagonismo ao 

projeto sociopolítico-espacial vigente na cidade de João Pessoa. Por esse motivo, suas ações 

políticas, impregnadas da dimensão espacial, foram compreendidas com o auxílio teórico-

conceitual das práticas espaciais insurgentes, sendo a territorialização em sentido estrito aquela 

que mais enfatizamos.  

A principal repercussão espacial dessas ações protagonizadas pelo TL foi a constituição 

dos “territórios de luta”, cuja principal expressão material são as Ocupações Tijolinho 

Vermelho, Capadócia e Terra Nova.    

Ao estreitarmos os laços de interação e colaboração para com as mencionadas 

ocupações e os militantes que nelas residem, pudemos partilhar algumas das práticas cotidianas 

do movimento e entender sob quais condicionantes sócio-espaciais se desdobram as relações 

político-pedagógicas inscritas no devir dos processos de luta popular. Foi a partir de todo esse 

percurso que conseguimos unir todas as pontas do processo analítico exposto neste estudo, uma 

vez que, no cotidiano dos territórios de luta, foi possível entrelaçar a condição de 

hiperprecariedade que marca esses sujeitos e os limites sociais que dela derivam ao sinuoso 

fazer-político da população hiperprecarizada, identificando, além de seus obstáculos, a sua 

potência.  

Revelamos, com essa análise que se deslocou dos processos estruturais para os 

microescalares, a natureza contraditória da territorialização da luta por moradia em João Pessoa. 

Para isso, trouxemos à baila os seguintes aspectos: 
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- os territórios de luta contestatários do modelo societário vigente estão inexoravelmente 

inscritos na ordem social estabelecida, motivo pelo qual os seus fazeres-políticos cotidianos, as 

significações imaginárias ali presentes e, consequentemente, as práticas espaciais que neles têm 

lugar são resultados concreto-abstratos das tensões dialéticas entre o instituído e o instituinte. 

Por essa razão, acreditamos que a compreensão sobre o alcance das lutas populares não pode 

ser concebida como uma questão de “tudo ou nada”, pois, se é verdade, por um lado, que apenas 

com a superação total do modelo societário vigente conseguiremos pôr fim ao conjunto de 

heteronomias instituídas, por outro, este horizonte só pode ser perseguido através de passos que 

se dão no aqui e no agora. Não há como escapar dessa contradição necessária; 

- é no cotidiano dos territórios de luta que todas as contradições inerentes à insurgência 

contra o status quo se expressam com maior nitidez, a começar pelo fato de que não é a todo 

momento que o modelo societário é contestado, mas, ao contrário, em grande parte do tempo 

ele é reafirmado. Isso porque ele próprio, o cotidiano, é o resultado das tensões dialéticas entre 

o novo e o reiterativo, sendo que, no contexto da sociedade do capital, é este que tem 

preponderado, entre outras razões, graças à capacidade de fetichizar as relações que engendra 

e instituir significações imaginárias sociais poderosíssimas;   

- a prospecção realizada com o objetivo de desnudar as nuances do fazer-político do 

hiperprecariado revelou algumas de suas possibilidades e muitos de seus limites. Resiliência, 

criatividade, astúcia, fúria e a capilaridade de suas “maneiras de fazer” são algumas das 

potências dos sujeitos hiperprecarizados, cujas formas de expressão cotidiana são as mais 

diversas. A ação repressiva do Estado, as carências materiais, a susceptibilidade aos esquemas 

de cooptação, os estigmas, a mídia, as significações imaginárias vinculadas ao individualismo, 

a reiteração de lógicas e práticas espaciais heterônomas, dentre outros fatores, configuram 

alguns dos principais desafios a serem superados; 

- no que tange aos processos de organização da luta popular, as vivências compartilhadas 

junto ao movimento Terra Livre, suas ocupações e seus militantes estimularam diversas 

reflexões. Em primeiro lugar, é preciso atentar para o processo de construção identitária, 

fundamental para o sucesso das lutas populares. As diferentes origens sociais dos militantes do 

referido movimento são, na maior parte do tempo, impulsionadoras de uma sinergia política 

decisiva, mas ainda persistem “fronteiras de classe” que podem e devem ser superadas, 

sobretudo no que diz respeito ao desenrolar dos processos político-pedagógicos. Em segundo 

lugar, faz-se necessário investir no zelo pela horizontalidade das relações intramovimento, a 

fim de se evitar o “dirigismo” e a “tutela” presente em algumas organizações. Como vimos, 

essa não é uma tarefa tão simples quanto pode parecer, posto que a condição de 
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hiperprecariadade impõe desafios materiais nos quais a linha que separa a “mobilização 

organizativa” do “intervencionismo” é tênue;  

- do ponto de vista estritamente acadêmico, verificamos, entre outras coisas, a premente 

necessidade de aprofundar pesquisas que versem sobre a influência do tráfico de drogas de 

varejo e das igrejas neopentecostais (cujas interferências não puderam ser aprofundadas neste 

trabalho) sobre as práticas políticas dos movimentos sociais. Além disso, faz-se mister estreitar 

os laços de cooperação entre a universidade e os movimentos, fato que demandará esforços no 

sentido de superarmos as amarras contidas na burocracia e no próprio formato dos projetos de 

pesquisa e, sobretudo, de extensão, a fim de ampliar as possibilidades de interação entre as 

partes citadas. 

 

Para finalizar este estudo e, ao mesmo tempo, ilustrar a natureza contraditória no/do 

processo de territorialização da luta por moradia e demais demandas populares, vamos nos 

permitir duas coisas: a primeira, regressar à cerimônia de entrega das unidades habitacionais do 

Residencial Vista Alegre aos bravos militantes da Ocupação Tijolinho Vermelho; a segunda, 

quebrando o protocolo acadêmico, é mudar o estilo de nossa escrita, convertendo a primeira 

pessoa do plural em primeira pessoa do singular. Os intentos dessas inflexões logo ficarão 

claros.  

Na referida cerimônia (e depois dela), enquanto todos aqueles fatos políticos 

desalentadores se sucediam e meu cérebro se perdia nos significados de tudo aquilo para as 

trajetórias de luta que acompanhei, fui tomado por um sentimento estranho, como se uma 

pergunta incômoda irrompesse do inconsciente ao consciente: “isso foi tudo que 

conseguimos?”. 

No decorrer dos fatos, duas cenas chamaram minha atenção. A primeira delas aparece 

registrada na Figura 126.  

 

 

           Figura 126 – Dona Luzia, a síndica, fez questão de trajar vermelho e de posar para 

foto com a bandeira do Terra Livre 
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Fonte:  Thiago Lima, 21/12/2016. 

 

Luzia era uma das mais ativas militantes do TL dentro da Ocupação Tijolinho 

Vermelho. É a mais nova síndica do Residencial Vista Alegre, a quem nos referimos 

anteriormente. Foi ela que falou sobre a importância das experiências vivenciadas junto ao 

movimento e sobre o modo como elas serão úteis para as lutas futuras. Fez questão de ir à 

cerimônia trajando vermelho (assim como muitos outros moradores da ocupação) e de posar 

para a fotografia erguendo a bandeira do movimento. “Vencemos”, ela me disse! Um dos gritos 

com os quais se encerravam todas as assembleias nas ocupações aqui estudadas era 

“VENCEREMOS!”. A mudança do tempo verbal quer dizer muito. 

A segunda cena será descrita a seguir. 

Enquanto eu estava sentado fazendo o registro daquela sucessão de fatos, um garoto de 

aproximadamente seis anos de idade, cujo nome é José, aproximou-se e disse: “Tio, tira uma 

foto minha?”. Eu disse: “Sim, José! Você está feliz?”. José respondeu: “Sim, estou”. José é 

filho de Do Carmo, catadora de materiais reciclados que residiu na Ocupação Tijolinho 
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Vermelho e que, naquele dia, recebia as chaves de sua casa, oportunidade que seus pais não 

tiveram. 

“Já tirei várias fotos suas, José”, disse-lhe mostrando-as no aparelho celular. José disse: 

“Essa aqui ficou massa demais! Parece que eu ia te dar um abraço!”. Respondi: “E por que você 

ainda não deu?”. José me abraçou e depois saiu em festa para a fila do algodão-doce.  

Eu não sei o que será da vida de José. Embora possa imaginar, não sei ao certo quais 

outros desafios José encarará ao longo de sua vida. Não podemos saber sequer se Do Carmo, 

sua mãe, conseguirá se manter no residencial. Sua única fonte de renda é o material descartado 

nos depósitos de lixo de João Pessoa. Só sei que José tem pouco mais de seis anos de idade. 

Metade de sua vida se passou na Ocupação Tijolinho Vermelho. José deu os primeiros passos 

naqueles corredores, viveu parte sua primeira infância em meio às dificuldades cotidianas que 

resultam do fato de ser filho e neto de trabalhadores hiperprecarizados. 

José é o primeiro em três gerações de uma mesma família que terá a oportunidade de 

crescer em uma habitação com o mínimo de dignidade. Graças à luta de sua mãe. Graças à luta 

dos demais moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho. Graças à luta do Terra Livre. A luta 

continua! Fora Temer!  
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ANEXO A - Documentos relativos à fundação do Terra Livre 
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Carta de Betim 
MTL-DI e MPRA 

 

Por um Movimento Popular e Camponês 
combativo, democrático e independente 

 
Nós, lutadores populares e socialistas, organizados no MTL-DI [Movimento Terra, 

Trabalho e Liberdade – Democrático  e Independente] e no MPRA [Movimento Popular pela Reforma 
Agrária] estamos unidos em profundo debate sobre a necessidade de novas práticas no 
movimento social. Entendemos que o Brasil precisa de um novo movimento popular que 
erga as bandeiras dos trabalhadores do campo e da cidade, socialista e autônomo em 
relação aos partidos e governos. 

Foi regra durante o século XX a degeneração das organizações, movimentos, 
partidos e  estados da  classe trabalhadora. Aqui no  Brasil vimos como  diversos 
movimentos antes combativos, estão hoje atrelados ao governo Lula, que faz reformas 
contrárias à população trabalhadora, aprofundando o que víamos sob o governo FHC. 
Não temos respostas definitivas, vacinas universais contra o vírus da burocratização. Mas 
tiramos algumas lições importantes de nossas experiências recentes. 

 
O Movimento que queremos 

 

Durante aproximadamente dois anos acumulamos algumas discussões sobre formas 
de organização que vão além da falsa direção democrática. Buscamos práticas que 
realizem o discurso da democracia interna, onde os dirigentes sejam submetidos ao 
controle da maioria. Defendemos um movimento que garanta a mais ampla possibilidade 
de defesa dos pontos de vista de qualquer minoria organizada. 

Estimularemos a luta por terra, moradia, trabalho, educação, saúde e pelo fim de toda 
exploração, combinando as reivindicações pelos direitos do  povo  pobre  com um 
programa de transformação revolucionária da sociedade. Para isso devemos combinar 
agitação política e ação direta com a organização de base dos trabalhadores, que politiza 
forma e dá consistência à construção do poder da classe. 

Devemos superar a separação entre o trabalho intelectual e manual, entre os que 
pensam e os que fazem. Sem formação cotidiana de todos os membros, sem colocar à sua 
disposição as conquistas culturais e científicas da humanidade, não cumpriremos nosso 
papel libertário. Não podemos deixar de pé as colunas que sustentam o regime de 
opressão e exploração do homem pelo homem. Por isso temos de reconhecer que o 
machismo, a homofobia e o racismo não são privilégios da classe dominante. Estão em 
nosso meio e devem ser combatidos. 

Queremos deixar do lado de fora o sectarismo e a auto proclamação. A luta dos 
trabalhadores é plural e reconhecemos e defendemos nossos irmãos organizados sob



 

06   outras bandeiras. Suas tradições e histórias de luta também são nossas. 

Fazemos a todos o chamado da esperança. Sempre discutimos que a esquerda, 
depositária das melhores tradições humanas de solidariedade e generosidade  vivia um 
período de reorganização e balanço que estava apenas no seu início. Hoje vemos sinais 
importantes, tanto pela negativa quanto pela positiva, desse processo no Brasil e no 
mundo. No entanto, persistem nas novas organizações, ou partidos, os métodos que 
reproduzem o autoritarismo e ainda colocam a vontade dos dirigentes acima do debate e 
da discussão coletiva. 

Nós fazemos um chamado aos movimentos e organizações para a constru-ção de 
novas práticas de fato revolucionárias. Pretendemos traçar rumos que sejam ditados por 
trabalhadores em luta no campo e na cidade, por ninguém mais. E convidamos você a se 
integrar a esse esforço. 

 
Pelas reformas agrária e urbana, JÁ! 

Por um Novo Movimento socialista, democrático e independente dos estados, 
dos governos e dos partidos! 

Pelo socialismo e pela liberdade! 
 

 
Degeneração do MTL 

O MTL surgiu em 2002  pela unificação de três movimentos  socialistas e contribuiu  com radicalidade  na 
luta e organização da parte mais empobrecida da classe. Infelizmente,  o que vemos hoje é que muitos dos 
processos que levara à perda do PT, da CUT e da UNE corroeram nosso movimento.  Uma  parcela dele 
fez uma  opção preferência pela  luta  eleitoral no  PSOL, em  detrimento  à  mobilização  direta  dos 
trabalhadores.  Passou a vigorar um  regime em que, mesmo sem fóruns de discussão e deliberação, uns 
poucos determinavam  o que se devia fazer.  Como  conseqüência, o próprio regime interno do MTL foi 
corrompido, desaparecendo a democracia defendida em sua fundação. Em setembro de 2007, criamos o 
MTL-DI como sigla temporária  para tocar nossas lutas, rumo a construção de um novo movimento. 

 

 
O MTL-DI se articula no campo e na cidade em 5 estados, colocando os princípios que 
discutimos nesse panfleto como guia de militância cotidiana. 
O MPRA organiza trabalhadores rurais pela reforma agrária no Triângulo Mineiro, 
buscando formar uma base consciente na sua luta. Procuramos novas práticas para 
valorizar a participação como critério primordial da democracia. 

Em cada luta parcial em que nos encontramos, procuramos contribuir com 
radicalidade, apontando como cada uma delas se articula à luta pelo 

socialismo.
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Bases políticas para 
o novo movimento 

Marcio Bernardino da Silva - São Paulo 
 
 

Apresentação 
Desde setembro do ano passado (2007), no encontro do MTL-DI, estamos 

debruçados na proposta de construção de um Novo Movimento. Buscamos 
prioritariamente a aproximação de movimentos populares que tivemos mais convivência 
prática e afinidade política com a concepção de movimento. Entretanto, apesar dos 
diversos encontros que fizemos, formais ou pequenas e rápidas reuniões, ou em atos, 
marchas, congressos e ocupações, não conseguimos, na medida da grandiosidade da 
tarefa, formular concretamente e por escrito as bases políticas e estratégicas do Novo 
Movimento. 

Por isso,   apresento uma proposta por escrito para começar a embasar as 
discussões que teremos que fazer até a fundação da nova sigla. Está claro para todos que 
essa nova bandeira é urgente para boa parte de nossa militância, então torna-se mais 
urgente a necessidade de aprofundarmos politicamente a nossa discussão. Esse texto 
serve para os militantes do MTL-DI, para os movimentos e setores que já já estão 
discutindo a proposta e aqueles que ainda consideramos que podemos aproximar pelo 
tipo de militância e afinidade com a proposta. Por isso, acredito que a gente possa 
reapassá-lo para todos que podem contribuir com a construção do Movimento. 

Tomara que ele sirva como estímulo a novas contribuições e possa gerar mais 
discussões, principalmente nos pontos ainda pouco abordados por nós. Temos alguns 
outros  textos que contribuiram com essa proposta: “Apontamentos iniciais sobre 
concepção de movimento para o MTL-DI” do Rob., o próprio manifesto votado no 
encontro do MTL-DI, o nosso texto apresentado no Encontro de Movimentos Populares 
da Conlutas, em 2007, mais estratégicos, e muitos outros com discussões mais setoriais, 
como os vários sobre a conjuntura da luta no campo, do Z. e os textos reunidos nos 
cadernos do nosso Encontro do MTL-DI. 

 

Introdução 
A tarefa de construção de uma nova sigla no movimento social dos trabalhadores 

brasileiros não é simples e depende de muito mais fatores que a vontade de poucos 
militantes socialistas. Ainda mais nos dias de hoje em que a nossa classe se encontra 
desorganizada e com poucas forças para se defender das ofensivas do capital. No Brasil, as 
possibilidades de grandes lutas de classes de massas parece estar cada vez mais longe. E é 
lógico que o surgimento de estruturas ou siglas que representem a organização da classe 
tem como força motriz a própria efervescência política dos trabalhadores. 

Podemos concluir então que estamos em um período desfavorável para a criação de



 

08   mais uma sigla. A grande burguesia conseguiu barrar muito da nossa força desde a 

ofensiva neoliberal no  fim do século passado oque causou confusão, adaptação e 
desilusão na possibilidade de mudar o mundo. Eles criaram novas formas, admitiram 
algumas de nossas bandeiras históricas e agora as usam a seu favor. A eleição de Lula e a 
participação completa do PT na administração do capital terminou por cooptar e 
domesticar setores amplos dos trabalhadores  brasileiros. Siglas e movimentos que nós 
também ajudamos a construir estão adaptadas ao sistema e mesmo o MST, bandeira que 
estava a frente da subversão ao sistema, tem compromissos políticos com esse governo. 
Estão abertas as portas para o conformismo e crença de mudanças boas para a classe 
dentro do regime burguês, ilusões de reforma do capitalismo mesmo na oposição à 
esquerda ao governo, como no PSOL. 

A queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética foi um fim arrebatador para o 
século XX e determinante para a passagem de século que vivemos. Por um lado, serviu 
para mostrar o fracasso da alternativa socialista para o mundo, uma ofensiva ideológica de 
proporções incalculáveis. Abriu espaço para o avanço terrível dos países imperialistas, 
econômica e militarmente, comandados pelos EUA, em cima de todo o mundo. Por outro, 
ensina a quem acredita na transformação radical da sociedade quais caminhos não repetir 
e que novas idéias temos que acumular para uma estratégia socialista vencedora. 

A realidade da globalização, do pensamento único, da exploração aguçada, dos 
avanços tecnológicos-digitais,  das transformações estruturais no leito da produção e 
acumulação capitalista exigem historicamente uma atitude renovada do proletariado. A 
reunificação da classe exige ousadia e criatividade, exige formas revolucionárias de 
organização que possam furar o bloqueio do capital e da democracia burguesa. Os 
partidos socialistas – ou, tradicionalmente, a social-democracia – foram protagonistas no 
distanciamento dos trabalhadores do poder, como os Partidos Comunistas a frente das 
ditaduras do leste-europeu, ou vencendo eleições burguesas em todos os continentes. Os 
sindicatos, em sua grande maioria, foram cooptados, como máquinas burocráticas 
conservadoras ou como instrumentos dos governos e, mesmo aqueles dirigidos por 
revolucionários, não conseguem mobilizar massivamente as suas bases. 

Propomos a construção de um novo movimento, mas não simplesmente como uma 
nova sigla para disputar os rumos do movimento geral dos trabalhadores. Estamos 
tentando romper barreiras em uma nova forma de organização, ousando na unificação 
entre todas as categorias do  proletariado, no  campo e na cidade, na redução da 
fragmentação na relação partido/movimento, na aproximação da luta reivindicatória 
cotidiana com a política estratégica. Está claro que esta tarefa não é simples e não seremos 
nós sozinhos que daremos a receita, mas propomos a tentativa de um Novo e, com isso, 
temos acumulados o que pensamos ser as bases políticas para o início dessa construção. 
Aqui, eu listo alguns pontos que considero como mais importantes para a discussão de um 
Novo Movimento. 

 

1-Política revolucionária para a construção do socialismo com liberdade 
Apesar do movimento social ter sua política centrada nas conquistas econômicas de 

pequeno porte que mudam a vida do trabalhador, ou funcionam como defesa contra os



 

 

governos e o capital, o Novo Movimento deve ter como norte estratégico a revolução 09.

social para a construção do socialismo. Os movimentos reivindicatórios se vêm sempre 
limitados por  conquistas insuficientes, amordaçados pela repressão do  Estado  ou 
paralisados pelas travas econômicas e legais dos governos burgueses. Apresentar a 
proposta socialista para a base dos trabalhadores educa, politiza e forma o poder 
proletário em si, através da nucleação da vanguarda que se encontra fora dos partidos. A 
idéia de que a política estratégica é assunto exclusivo da vanguarda partidária apenas 
reforça a divisão do trabalho intelectual e braçal do sistema e afasta o próprio sujeito 
r e v o l u c i o n á r i o,   a   m a s s a   p r o l e t á r i a ,   d a   c o n s t r u ç ã o   d o   s e u   p o d e r. 

As ditaduras stalinistas e maoístas mancharam a bandeira vermelha da libertação dos 
trabalhadores. Esses regimes políticos, apesar de terem abolido a propriedade privada, 
mantiveram o autoritarismo, a exploração do trabalho e o expansionismo típicos de 
impérios capitalistas, em nome do comunismo e aplicados pelos Partidos Comunistas. 
Frente ao resultado do Socialismo Real, temos que reafirmar o internacionalismo, a 
democracia, a liberdade e que a revolução não é simplesmente o golpe ao poder 
encastelado, mas uma mudança completa na percepção de mundo, nas relações sociais 
humanas, uma transformação total para uma sociedade melhor para a grande maioria da 
população. Se o socialismo não for baseado na participação coletiva de nossa classe, ele 
não é. 

Por isso, devemos negar como socialismo também partidos de esquerda que chegam 
ao poder através das eleições burguesas. Nesses momentos, os movimentos, as vezes 
iludidos pelas novas possibilidades de conquista, ficam amarrados. O Estado burguês, 
mesmo em governos esquerdistas, apresenta pouco espaço para manobras que distribuam 
a riqueza e mantêm as mesmas formas ditatoriais do conclamado “estado de direito”. 
Esses são os casos dos governos do chamado “socialismo do século XXI”, como os de 
Chavez ou Evo Morales que mesmo com discursos empolgantes pouco conseguem 
mudar nas relações econômicas e muitas vezes funcionam como defensores do Estado 
contra os próprios trabalhadores. 

 
2 – Oposição ao governo Lula 

Uma gama muito grande de movimentos tem ilusões de reformas no governo Lula. 
Eles o defendem contra os “ataques da oligarquia” e o colocam na mesma posição dos 
governos de esquerda da Venezuela e Bolívia. Porém, sequer temos aqui um governo que 
busca reformas que melhorem a vida do povo. O PT no governo faz o jogo dos EUA no 
Brasil, através do PAC e sua política financeira. 

Existem todos os motivos para os movimentos classistas se oporem claramente ao 
governo Lula, seja para confrontar o administrador do capital por conquistas materiais, 
seja para fazer a disputa ideológica pela esquerda. Infelizmente o MST, setor que é 
vanguarda nas lutas anti-capitalistas, está perdendo o momento histórico para virar a mesa 
e romper com esse governo e está pagando um preço caro por isso. 

 

3-Independência econômica e política – autonomia de partidos e governos 
Uma das formas mais simples para a cooptação política dos movimentos pelo Estado



 

10    são os compromissos econômicos consolidados. Não podemos negar os recursos 

recursos públicos para estruturar conquistas ou disputá-los para os nossos projetos. 
Entretanto, temos que objetivar sempre, mesmo se tivermos dezenas de convênios com 
o Estado, a autonomia econômica do movimento , principalmente em sua estrutura mais 
política, em sua coluna vertebral. Esse centro político precisar criar formas de auto- 
sustentação, até porque se o movimento se tornar um perigo real para o poder burguês, 
ele terá que prosseguir sozinho, blindado dos ataques da legalidade e justiça burguesas. 
Mesmo em governos de esquerda, se o movimento o apóia, tem que haver autonomia, 
como forma de promover o poder real dos trabalhadores, além da representação 
partidária no Estado burguês. 

Os partidos têm o importante papel de reunir a vanguarda militante e formular 
políticas para o movimento e a sociedade em geral. Porém, ao ultrapassarem esses limites, 
pretendendo dominar o movimento em suas mãos, fica inibida a explosão viva da massa 
dos trabalhadores. Partidos e movimentos tem papéis diferentes na organização da 
classe. 

Vemos hoje nos sindicatos que os partidos, correntes e tendências, mesmo as 
socialistas e combativas, tentam a hegemonização completa de sua ação. Muitas pensam 
no sindicato como meio para sua auto-construção e, para isso, usam métodos escusos. 
Com isso, afastam a base dos trabalhadores - aqueles que ainda não estão conscientizados 
ou não foram convencidos de participarem do partido - da movimentação de sua 
categoria por lutas econômicas e portanto do crescimento político da classe. Até os 
militantes socialistas, filiados a outras correntes ou independentes, se afastam pois não 
são obrigados a fazer política de algo que não fazem parte. 

A linha política do sindicato ou do movimento popular tem que ser a construção 
conjunta das correntes de pensamento que os compõe, baseada nas demandas materiais 
dos trabalhadores. O ideal revolucionário é capaz de ser maioria porque ele conquista 
mais e explica melhor as causas econômicas e políticas da miséria da classe; ele não pode e 
não precisa ser imposto. A hegemonização de uma corrente cria organizações artificiais, 
burocráticas e incapazes de mobilizar massivamente. 

O movimento tem que ter autonomia dos partidos, mas ser politizado e socialista; 
tem que ter a participação de militantes de vários partidos da classe porque terá influência 
social e será protegido contra o oportunismo pelas suas próprias formas democráticas de 
organização. 

 
4 - Organização política e auto-gestão econômica como experiências 

emancipatórias 
Boa parte da esquerda vê um mundo socialista de forma muito distante, como 

uma coisa abstrata, quase como um sonho nebuloso. A transformação da sociedade virá 
como mudanças desiguais em diversos aspectos de nossa vida, econômicos, políticos, 
culturais, etc. Não nego que o passo mais importante da revolução seja a tomada de poder 
político pelos trabalhadores organizados, mas, ao  negligenciar algum dos  outros 
aspectos, cria-se um processo desequilibrado. 

A classe precisa criar as suas representações políticas para enfrentar o Estado



 

 

burguês e, em um ascenso, o substituir. Em um mesmo processo, ela tem que avançar 
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em suas experiências de auto-gestão econômica, construir a capacidade de administração 
democrática da produção sem os patrões, seja em uma indústria ou cooperativa agrícola. 
Nesse mesmo processo, constroem-se relações sociais diferenciadas, luta-se contra as 
discriminações e a intolerância, se constrói a consciência de classe na prática. O mesmo 
processo também cria formas menos degradantes de consumo e circulação, é pensada 
uma  vida  menos  destrutiva  para  o  meio-ambiente e  a  sociedade  ao  redor. 

As conquistas do movimento precisam ser consolidadas em forma de organizações 
políticas de base, de cooperativas de produção e circulação econômica, presentes e 
cotidianas na vida do povo ao seu redor, de áreas geográficas de influência direta dessas 
organizações, de grupos culturais de subversão à ordem burguesa. 

Apesar de todas essas conquistas serem temporárias sob o capitalismo, elas reforçam 
a nossa luta, consolidam o movimento, conscientizam a classe e disputam 
ideologicamente a sociedade, colocando o socialismo como alternativa real. São ao 
mesmo tempo exemplo e embrião da sociedade socialista que se constroi desde hoje e se 
concretiza com a tomada de poder pelos trabalhadores. Devemos priorizar como 
conquistas a expropriação do capital, mesmo em níveis comparados a correlação de 
forças que temos hoje, em contraste a pequenas vitórias que apenas regulam o 
metabolismo do sistema. 

Além disso, pensando mais taticamente, essas experiências emancipatórias são 
imprescindíveis para a sustentação econômica a partir das cooperativas, e de acúmulo de 
forças a partir de sedes regionais permanentes e da divulgação do nome e da política 
revolucionária do Novo Movimento. 

 

5 – Democracia participativa; formação e divisão do poder. 
Desde as ditaduras, passando pelas democracias burguesas, e partidos, movimentos 

e estados operários dizem serem democráticos. Portanto, a democracia tem que ser 
praxis, acima do discurso. Negamos a democracia representativa da burguesia porque ela 
mantêm as decisões na classe dominante. Por isso defendemos a democracia participativa 
sem divisão de classes. 

Apesar das organizações dos trabalhadores defenderem a democracia, poucas a 
aplicam realmente. Isso porque as direções acreditam que oque é criado na mente 
iluminada delas, a linha política finamente calculada, é mais importante para o socialismo 
que a aprticipação das suas bases na formulação dessas políticas. Criam uma divisão de 
quem pensa e quem age. 

Não defendemos a democracia apenas pelo seu valor moral ou porque é 'bonito', 
mas porque é condição indispensável na construção do poder real dos trabalhadores. 
Sem a participação da classe nas decisões políticas, não existe socialismo. Da mesma 
forma que defendemos isso para os comitês revolucionários, temos que aplicá-la nos 
movimentos como prática para a melhor política. 

Toda a discussão política precisa transitar livremente no movimento, das direções 
para as bases e das bases para as direções. A direção tem que ser sensível para aglutinar o 
que pensam suas bases na melhor e mais representativa política. Para isso, temos que



 

12     acabar com o personalismo e direções permanentes. Elas tem que ser trocadas 

sempre e ser revogáveis a qualquer momento. Para que isso funcione, temos que ter regras 
claras e objetivas para a participação das bases, formas organizativas reais, como núcleos, 
plenárias, direções locais e regionais, congressos, etc. Esses espaços não podem ser 
formas de reafirmar festivamente a política da direção, mas fóruns que dissecam e 
confrontam dialeticamente as diversas linhas políticas do movimento. 

Sabemos que a necessidade de decisões rápidas e a incapacidade das bases em pensar 
em políticas são problemas reais no nosso cotidiano. Mas se defendemos como princípio 
a sua participação real, temos que nos esforçar para dar formação e criar espírito crítico. 
Dessa forma, mesmo as decisões mais fechadas serão expressão do que defende o 
movimento em conjunto. As direções têm que ouvir, pensar e ser mais que um quadro no 
poder, mas entender que o posto que ele ocupa exige analisar e fazer transitar a política 
que é criada no dia-a-dia da luta. 

Alguns vícios, comuns na esquerda, precisam ser exterminados para a aplicação da 
democracia interna no  movimento: o  personalismo, a intolerância a pensamentos 
diferentes, as emoções nas discussões, a tentativa de ataques pessoais a adversários, o 
escamoteamento das reais posições políticas e tudo que dificulte uma discussão honesta e 
aberta entre os membros do movimento. 

 
6 – Unir o campo e a cidade; construir um movimento consolidado e 

com influência social. 
Os movimetos de caráter reivindicatório, como os sindicatos por categoria ou os 

movimentos pela reforma agrária, por exemplo, fortalecem a fragmentação de nossa 
classe oque os limita a pequenas conquistas parciais. Propomos o Novo Movimento 
como uma organização que unifique as lutas das diversas categorias, do campo e da 
cidade, do trabalhador de carteira ao povo miserável. As organizações mais gerais, como a 
Conlutas, por exemplo, estão se propondo a isso, mas a necessidade de ligar as lutas 
parciais a uma política revolucionária  deve estar no dia-a-dia do povo, nas formas 
orgânicas de enfrentamento cotidiano com o capital. 

Apresentamos o Novo Movimento como organização que conquista as demandas 
econômicas dos trabalhadores e se constrói como ponto de referência de subversão ao 
sistema, unindo a fragmentada relação entre lutas parciais e a estratégia socialista no chão 
dos acampamentos, assentamentos, bairros, favelas, cooperativas, fábricas, etc. Esse ideal 
é possível pela consolidação das conquistas e através de experiências emancipatórias. O 
avanço político e econômico do Novo Movimento, como uma rede de associações, 
cooperativas, assentamentos, núcleos familiares ou por locais de trabalho, com reais 
enraizamento e influência sociais, pode elevá-lo a uma referência anti-capitalista no 
Brasil. 

Devemos dar atenção também a alguns aspectos subjetivos dessa construção, 
comumente ignorados pela esquerda brasileira. Ter um movimento como referência 
requer criar também uma certa aura mística em volta da transformação revolucionária do 
mundo. Temos que confrontar a disputa ideológica com a propaganda capitalista, criando 
a nossa propaganda revolucionária. Temos exemplos importantes na história da luta de



 

 

classes dessa aura, como os Zapatistas, o movimento anti-capitalista nos países 
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centrais do começo do século XXI, e o próprio MST. Temos que ganhar simpatia frente à 
opinião pública e mostrar que o Socialismo Real ou que o PT não representam a nossa 
proposta, de que a revolução proletária é algo superior, mais humano e fraterno, a saída 
para a nossa sociedade. 

Queremos criar o Novo e, para isso, não temos a fórmula mágica. Terá que ser uma 
construção conjunta dos setores e indivíduos que estão envolvidos no dia-a-dia na luta 
popular e que têm a intenção de fundar um Movimento combativo, democrático, 
independente, socialista e renovado. Queremos unir o campo e a cidade em uma 
construção de longo prazo, que se consolide e possa influenciar nos rumos da luta de 
classes no Brasil. 

 
 
 
 

Julho de 2008 

Marcio – MTL-DI / SP
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Apontamentos iniciais sobre 

concepção de movimento 

para o MTL  - Democrático 
Robério Paulino - São Paulo 

 

 
 
1 – O MTL Democrático é um movimento social e político que organiza a luta dos 
trabalhadores no campo e na cidade em defesa de seus interesses, visando a obtenção de 
suas conquistas. Integra-se nas lutas parciais e cotidianas do povo brasileiro por melhores 
condições de vida, como salários, terra, empregos, moradia, educação e saúde. O MTL 
Democrático buscará apoiar e participar da luta dos operários e demais assalariados na 
cidade, dos trabalhadores rurais sem terra pela Reforma Agrária, dos setores excluídos 
nas periferias das grandes cidades, das lutas da juventude dentro e fora da escola, dos 
demais movimentos como dos negros, das mulheres, dos ecologistas, do movimento gay, 
das lutas políticas pela democracia e de todas as lutas concretas pelo progresso social, 
contra o preconceito e a opressão, pela justiça e pela igualdade. Entende, no entanto, que 
a luta e o atendimento  das grandes bandeiras  históricas dos trabalhadores  e da juventude  deve se ligar à 
luta política geral do povo por uma  mudança  global na sociedade e só se dará com a superação do regime 
social que hoje vivemos, ou seja, com o fim  do capitalismo,  que é um sistema baseado na busca 
desenfreada do lucro e na concentração da riqueza nas mãos de uma pequena minoria em 
detrimento dos interesses da grande maioria, gerador de desigualdade, pobreza, opressão, 
guerras e destruição da Natureza. Sem essa luta por uma transformação global da 
sociedade, toda luta parcial pode se perder. 

 
2 – Defendemos o socialismo com liberdade. Defendemos as importantes conquistas sociais 
de todas as revoluções socialistas do século XX, mas rejeitamos os modelos de sociedade 
dirigidos por regimes políticos autoritários, pretensamente socialistas, como os da antiga 
URSS e o atual regime político de Fidel Castro em Cuba, baseados na repressão, na 
existência de um único partido, no medo e no terror sobre o povo e sobre qualquer 
oposição. Concebemos uma  sociedade socialista diferente, onde, além dos direitos materiais  básicos 
garantidos aos trabalhadores,  sejam também  assegurados aos demais partidos socialistas, às minorias  e 
especialmente à grande maioria  do povo as mais amplas  liberdades democráticas, como o direito de 
livre opinião, de expressão, de crítica aos partidos no governo e ao Estado, de organização 
em quantos partidos ou correntes os trabalhadores considerarem necessários, o direito de 
livre deslocamento dentro e para fora do país e outros direitos básicos conquistados a 
duras penas dentro dos países capitalistas centrais, que não podem ser negados, mas 
assegurados e ampliados no socialismo. A democracia para todo o povo é não somente 
um direito, como é uma condição essencial para o progresso econômico e social.



 

3 – O MTL se solidariza e buscará participar de todas aquelas lutas e campanhas     . internacionais1do5s 
trabalhadores.  O mundo hoje é cada vez mais um só, pelos poderosos processos de 
integração que a internacionalização da produção e dos mercados, o grande progresso 
dos transportes e das comunicações têm propiciado. Por isso, não existe possibilidade de 
que uma nova sociedade superadora do capitalismo possa existir de forma isolada em 
qualquer país ou região. Essa é uma grande lição que deixa a experiência do século XX. 
Uma nova sociedade socialista somente poderá ser construída como parte de um todo, 
com a inclusão de todos os povos, dos países mais adiantados e dos países atrasados, com 
a união de todos os povos, de todos os trabalhadores do mundo. Por isso, desde já, o MTL 
democrático se solidarizará com todas as lutas internacionais dos trabalhadores por 
melhores condições de vida, igualdade e liberdade. Nos opomos, assim, às intervenções e 
guerras imperialistas, como a movida pelo imperialismo norte-americano hoje para se 
apoderar das riquezas do povo iraquiano. O MTL Democrático está aberto à colaboração 
com todas aquelas correntes e movimentos internacionais que lutem verdadeiramente 
por um mundo mais justo a mais igual. 

 

4 - O  MTL Democrático se propõe um movimento social e político autônomo, 
independente do Estado, dos patrões e dos partidos políticos, mesmo daqueles partidos 
que pretensamente apregoem defender os trabalhadores. Não questiona, pelo contrário, 
vê a grande importância da organização política dos trabalhadores em partidos e 
correntes políticas e estimula a participação de seus integrantes neles, mas defende a 
completa autonomia  do movimento  social em relação aos partidos e correntes político-partidárias, estejam 
ou não no governo e em qualquer  tipo de regime social. Assim como se propõe um movimento 
autônomo,  o  MTL  Democrático  respeita e  lutará  pela  autonomia  das  demais 
organizações dos trabalhadores e dos estudantes em que seus militantes chegarem à 
direção, sozinho ou em aliança com outras correntes, evitando o aparelhamento dessas 
organizações, ou seja, evitando o substitucionismo e o esvaziamento dos organismos de 
massa pelas correntes e partidos políticos. Pelo contrário, o MTL Democrático lutará pelo 
seu funcionamento regular e pela sua consolidação. As correntes políticas devem poder 
participar livre e democraticamente desses organismos, mas nunca deles se apoderar e 
esvaziá-los. Assim se  constrói  o  verdadeiro poder  popular. A  emancipação dos 
trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, não das correntes ou partidos que se 
proponham a representá-los e por eles decidirem. 

 

5 – Antes da democracia representativa,  o MTL defende a prática da democracia direta 
como forma  de decisão entre os trabalhadores.   A democracia  capitalista, com suas 

eleições parlamentares e o voto universal para eleição direta dos representantes foi um 
grande avanço em relação ao absolutismo feudal e mesmo atualmente em relação às 
ditaduras políticas capitalistas, nas quais os direitos democráticos básicos, como o direito 

do povo de eleger representantes, está suprimido. O MTL Democrático não nega 

algumas dessas formas de decisão, como o voto universal direto e a participação dos 

trabalhadores nas  eleições parlamentares capitalistas, mas questiona a  caráter da 
representação permanente  em  longos  mandatos  sem  controle,  que  só  levam à



 

16    enganação do povo e à corrupção. Aponta também que a democracia capitalista é 
extremamente limitada. O capitalismo não pode falar de democracia se dentro de suas 
empresas os trabalhadores não podem decidir nada nem escolher a sua direção; ai impera 
na verdade uma ditadura. Por isso, questionando a democracia representativa e o sistema 
meramente eleitoral parlamentar e corrupto do capitalismo, o MTL. Democrático 
defende as formas diretas e  permanentes de  democracia, como  as decisões em 
assembléias, em congressos locais, estaduais e nacionais dos trabalhadores, para decidir 
sobre todas as escolhas que a sociedade deve fazer acerca do que, de quanto e de como 
produzir e fazer no país e em cada região. Além disso, o MTL defende a revogabilidade a 
qualquer momento dos representantes eleitos que descumprirem as decisões coletivas. 
Essa é uma forma fundamental de controle da maioria sobre aqueles que foram eleitos, 
para que não se corrompam. 

 

6 – Uma condição fundamental para o avanço e vitória das lutas sociais é a unidade da luta 
dos trabalhadores  e da juventude.  Infelizmente, grande parte das correntes do movimento 

socialista, coloca seus objetivos de autoconstrução acima dos interesses coletivos do 
movimento, gastando mais energia numa luta autofágica e sectária contra as demais 
correntes do que na luta contra o inimigo comum, levando a uma divisão permanente no 

movimento e ao seu enfraquecimento. O MTL rejeita o sectarismo  entre as correntes políticas 
que  divide  e enfraquece  o  movimento   social  e luta permanentemente pela unidade dos 

trabalhadores, considerando que os interesses coletivos estão acima dos interesses de 
nossa própria corrente. Consideramos que dentro do movimento social, as diferenças 
políticas devem ser tratadas com respeito e não com hostilidade, como vemos hoje. A 
Natureza e a sociedade são e serão sempre diversas, contraditórias. A contradição, que é o 
motor do progresso e do esclarecimento, nunca poderá ser suprimida. Assim, o MTL 
entende que as diferenças entre os trabalhadores e as correntes políticas são naturais e 
inevitáveis. O que não se pode é fazer dessa luta de opiniões uma luta destrutiva e 
enfraquecedora da luta coletiva dos trabalhadores. O MTL defende como concepção 
moral que um militante que tem uma opinião diferente da maioria ou da direção - se ele 
defende as bandeiras e interesses do movimento – não é nosso inimigo, mas merece ser 
escutado com respeito. Da mesma forma, as demais correntes do movimento que se 
colocam ao lado dos trabalhadores, mesmo quando tenhamos que combater suas idéias 
políticas, não são nossas inimigas, mas devem ser tratadas como aliadas, pois a unidade 
dos trabalhadores deve ser colocada acima dos interesses particulares de qualquer 
corrente. Não existe um único partido ou uma única corrente revolucionária e sim muitas 
correntes socialistas e revolucionárias,  que precisam unir-se em torno às bandeiras 
coletivas dos trabalhadores. A idéia do partido único foi sepultada juntamente com a 
visão burocrática e totalitária de socialismo durante o século XX. 

 

7 - O MTL defende em seu interior e nas demais organizações sociais o princípio da dire- 
ção coletiva. Lutamos contra a milenar divisão social do trabalho no processo produtivo, 

onde uns poucos pensam, coordenam, dirigem e a grande maioria dos produtores apenas 
trabalha e executa as tarefas, de forma alienada e sem qualquer controle sobre as decisões.



 

 

Devemos evitar reproduzir esta divisão funcional dentro  das organizações dos 17.

trabalhadores, como fazem dirigentes com tendências autoritárias que  tentam substituir e 
decidir pela maioria. Assim, defendemos que as decisões sejam tomadas sempre de forma 
mais coletiva possível, envolvendo o maior número de participantes do movimento. A 
participação nas discussões sobre os rumos do movimento e nas decisões é não somente uma 
forma de motivação e maior envolvimento de todos no cumprimento das decisões, como 
também uma escola de educação política dos militantes para o futuro. Hoje, com as tantas 
formas de comunicação e informação que a tecnologia coloca à disposição dos trabalhadores, 
não se justifica que as decisões sejam tomadas por minorias em nome da maioria que deve 
executá-las. As decisões tomadas de forma centralizada por uma direção só se justificam em 
situações de risco de ataques do Estado burguês contra o movimento, mas não podem ser 
justificadas em situações de maior grau de liberdade como hoje. O MTL se propõe e conclama 
todas as organizações sociais a colocar em prática desde hoje as formas de decisão coletiva que 
queremos para a sociedade socialista futura. 

Mas não haverá jamais democracia real entre desiguais. Por mais que se lhe outorgue o 
direito igual de decisão, um trabalhador muito simples, infelizmente, nem sempre se sente 
igual a um engenheiro ou um administrador com curso superior e dele sempre esperará 
orientação. Por isso, o MTL dá grande importância e organizará de forma coletiva e 
sistemática a formação política e elevação do nível cultural de dos seus militantes e recomenda 
a todos a busca do estudo e da escolarização continuada. Não poderá haver socialismo 
realmente igualitário enquanto na sociedade existirem grandes diferenças nos níveis de 
educação de um povo, como não pode haver democracia real no movimento sem a elevação 
sistemática do nível político e cultural de todos os militantes. 

 
8 – O  MTL Democrático não  contrapõe  os  interesses  coletivos  aos  interesses  individuais   dos 
trabalhadores. Levará muito tempo ainda para que a humanidade possa se mover num plano 
moral mais elevado, pensando antes no interesse coletivo que no interesse individual. Até 
hoje, a primeira motivação dos indivíduos sempre foi a luta material pela sobrevivência, ou 
seja, a defesa dos seus interesses individuais. Nas experiências socialistas do século XX, uma 
visão burocrática tentou impor a coletivização de forma forçada, desconsiderando que um 
dos motores do movimento das massas e do progresso social foi e por muito tempo poderá 
continuar sendo primeiramente o interesse individual. Os resultados de tal imposição foram a 
desmotivação dos produtores e a ineficiência econômica. Não se podem contrapor os 

interesses coletivos aos interesses individuais, como se aquele primeiro fosse um fetiche, pois o 
interesse coletivo só tem verdadeiramente esse sentido se levar em conta e atender a imensa 
massa dos interesses individuais. Por isso, é incorreto tentar impor e contrapor formas 
coletivizadas de luta e gestão às reivindicações individuais dos trabalhadores. Por exemplo, a 
reivindicação dos trabalhadores rurais por um pedaço de terra não pode ser negada em nome 
da coletivização. Pelo contrário, devemos aproveitar o elemento motor do interesse individual 
para impulsionar os interesses coletivos, demonstrando, pelo exemplo, que as formas 
coletivas de produção e gestão, ou seja, as formas de cooperação, podem ser muito superiores 
à  produção  individual em  cada  lote.  Mas  isso  deve  ser  sempre  conquistado pelo 
convencimento, pelo exemplo, nunca pela imposição. 

 
Agosto de 2007
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Movimento Popular 
transformador: a consciência 
militante autônoma 
Alexandre Ferreira - São Paulo 

 
Nos encontramos às vésperas da fundação de uma nova ferramenta para a luta 

popular. Infelizmente, não em um momento de ascensão das lutas populares cujas 
ferramentas atuais já não respondem mais, mas em um momento de reorganização 
causada por crises na esquerda e retrocesso das entidades da classe trabalhadora. 
Portanto, para podermos prosseguir na luta precisamos, além de pensar em que 
movimento queremos, refletir sobre os motivos da falência das organizações que 
desviaram seus rumos. 

 

A Falência do MTL 

 
No MTL sempre discursamos sobre a necessidade da democracia interna, do 

respeito e da solidariedade. “Reconhecemos nossos limites, nossas insuficiências. Publicaremos 
sempre nossas incertezas. Lutamos  pela democracia e pela pluralidade.  Buscaremos  sempre a 
unidade com aqueles que pisam em terrenos comuns.” Dizia apresentação do manifesto do 

MTL. “Quando  todos os homens e mulheres tomam  para si a tarefa de decidir e participar da 
realização  do que decidiram,  esboça-se uma  nova ordem social libertária jamais imaginada em 
sua plenitude”, diz outro trecho. 

Durante muito tempo parecia que avançávamos em um movimento de constante 
elevação da consciência dos trabalhadores organizados no MTL. Mas a não concretização 
destas belas intenções corroeu este movimento, dando espaço para disputas internas 
fratricidas, centralização e verticalização das decisões do movimento. O manifesto do 
MTL foi rasgado. Práticas autoritárias foram impostas pelo setor que adotou táticas do 
stalinismo. Nós, que hoje nos organizamos no MTL-DI, que temos mais “relação com a 
base”, não conseguimos lutar contra esse processo. “A base” de nada soube e não era 
possível reagir. 

A própria realidade se encarregou de mostrar que quando apenas discursamos, não 
estamos de fato transformando as mentes dos lutadores. Nós que tanto lutávamos pela 
não separação entre teoria e prática, entre os que pensam e os que fazem, entre técnica e 
política, e tantas outras separações caudadas pelo capitalismo, acabamos deixando estas 
praticas reproduzirem-se em nosso movimento. A maior parte da “base” do movimento 
se enxerga justamente como base. Não toma o movimento para si, e aguarda com toda a 
esperança a vitória na luta parcial, como sua conquista final. O discurso do dirigente não 
fala a mesma língua do acampado, do “excluído”.
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A forma determina o seu conteúdo: não podemos usar qualquer tática para chegar 
ao socialismo. Se quisermos construir um socialismo realmente libertário, devemos 
colocá-lo em prática desde já entre nossos companheiros e companheiras. Devemos 
acabar o mais rápido possível com a fronteira entre “base” e “militância”. Todos devem 
ter uma consciência militante autônoma, para que a base possa defato dirigir a direção. O 

socialismo é a consciente união de homens e mulheres livres, livremente associados. “No 
lugar da velha sociedade burguesa,  com suas  classes e seus antagonismos  de classe, surge uma 
associação em que o livre desenvolvimento  de cada um é pressuposto para o livre desenvolvimento 
de todos” (Marx. Manifesto Comunista). 

Chamo aqui a atenção de que nossos discursos não estão exatamente afinados com 
nossas práticas. Isso devido a todas as dificuldades materiais de nossa organização, que 
acabam por consumir a militância, que se vê imersa em atividades, sem o devido tempo de 
reflexão. 

Um movimento realmente novo com novas práticas passa pela mudança nas práticas 
cotidianas. O movimento em si precisa ser educativo e formador. Precisa ter mística, 
coletividade em cada momento. Não deve existir trabalho alienado, nem mesmo na 
cozinha enquanto os demais discutem política nos encontros. Deve ser de conhecimento 
livre o trabalho, do plantio à negociação com o INCRA, da alfabetização à coordenação 
nacional. Em cada canto do movimento deve ser exercida a formação militante diária. Em 
cada trabalho, em cada ação. Em cada reunião, deve-se estimular a fala de todos os 
presentes, e todas as falas devem ser respeitadas. 

“O processo  de  consciência  é  visto,   de  forma   preliminar   e  introdutória,    como  um 
desenvolvimento dialético, onde cada momento traz em si os elementos de sua superação, 
onde as formas já incluem contradições que ao amadurecerem  remetem a consciência para 
novas formas  e contradições, de maneira  que o movimento  se expressa  num  processo que 
contém saltos e recuos”. (Mauro Iasi. Processo da Consciência, 2000) (Grifo meu). 

 

As idéias dominantes do capital devem ser combatidas, mas de modo fraterno. Um 
gesto arrogante de um militante/dirigente deve ser combatido mais energicamente do 
que um deslize ideológico de um militante sem formação. O movimento deve se 
livrar das opressões. Não podemos reproduzir as colunas que sustentam a exploração. 

Como práticas concretas devemos, além da formação política, criar coletivos de 
educação e cultura em cada regional, para que se coloque à disposição dos trabalhadores e 
trabalhadoras as conquistas culturais e científicas da humanidade. O trabalho deve ser 
compreendido como atividade vital, e deve ser desenvolvido de maneira consciente e 
coletiva. Ou seja, os trabalhadores necessitam ter plena consciência do que e como será a 
produção. Para tanto a formação (técnica, educacional e cultual) deve ser compreendida 
como parte do trabalho/atividade vital. Os acampamentos e áreas urbanas devem 
desenvolver-se também desta forma, criando atividades de produção material, mas 
também de produção do espaço coletivo. É necessário aos poucos passar da lógica das 
iniciativas individuais para o compartilhamento das iniciativas; e daí para a ação coletiva. 

Devem ser estimulados em todos os membros do movimento o pensamento livre e o



 

20      planejamento. Diante dos problemas não cabe ao coordenador resolve-los, mas 
incentivar a resolução do mesmo pelos próprios trabalhadores. É necessária a existência 
de espaços de discussão e tomada de decisão, mas também tempo para a reflexão. É claro 
que em situações de emergência isso não é possível. E o erro de uma decisão tomada por 
um companheiro mais experiente não deve ser recriminada, mas aproveitada como lição. 
A auto-organização e a autogestão deve estar presentes em todas as esferas, mas também 
a reflexão crítica sobre as experiências vividas. Assim aos poucos se cria a “consciência 
militante autônoma”. 

 

Organização 

À medida que essa consciência dos trabalhadores organizados no movimento 
cresce, se faz necessária a diminuição da importância individual das “lideranças”, da 
“direção”, dividindo-se as  tarefas, evitando as  centralizações. Cada membro  do 
movimento deve se sentir responsável sobre ele e seus rumos. Cada um deve ter tarefas a 
cumprir, de maneira orgânica. Porém as atividades e tarefas não podem ser impostas, pois 
criaria uma coletividade artificial. Pessoas juntas simplesmente não formam um coletivo. 
Um ambiente de compartilhamento, de respeito, de cultura coletiva se encarrega de 
despertar a coletividade no indivíduo. Seria estranho se a coletividade brotasse em um 
ambiente inverso. 

Os  trabalhadores devem compreender-se e  tratarem-se como  iguais, não 
havendo distinção entre base e dirigente, mas companheirismo. As decisões coletivas 
devem ser respeitadas. Ao mesmo tempo todos devem estar submetidos às decisões do 
todo. Falhas devem ser submetidas à coletividade de modo fraterno. Assim se cria a união 
e a confiança, evitando picuinhas que corroem a organização coletiva. A confiança é 
necessária para a delegação ao companheiro na divisão consciente de funções (diferente 
da  divisão de  trabalho  alienada). Os  trabalhadores devem  ter  consciência do 
funcionamento do movimento, suas instâncias, suas ideologias e seu embate com a 
sociedade capitalista existente, bem como seu papel transformador. As decisões devem ir 
da terra ao céu e não ao contrário. 

 

Esferas de Organização 

As famílias devem se reunir em núcleos, criar identidade, símbolos, práticas 
culturais. Cada núcleo será o espaço de discussão e formação cotidiana. Ao mesmo tempo 
devem indicar pessoas a se revezarem nos setores organizados conforme as necessidades 
de cada local ou fase da luta (educação, saúde, cultura, disciplina, finanças, infra-estrutura, 
etc.). É importante a rotatividade de todas as pessoas nos em todos os setores. Porém 
devem ser mantidos militantes mais experientes naquela atividade para a formação dos 
que chegam. Além dos núcleos e setores cada acampamento, assentamento, ocupação 
urbana, coletivo de militantes, precisa organizar sua coordenação coletiva, também 
respeitando o princípio da rotatividade. 

Da organização local, de cada área ou coletivo, é escolhida a representação para o 
CRA (Conselho de Representantes de Área – Ver o texto do Zelito: “Histórico do CRA” 
2007). É necessário para o pleno funcionamento que as informações trafeguem em via de 
mão dupla: as áreas e coletivos devem ter a pauta do CRA com antecedência para discutir



 

 

e tomar suas decisões, e as resoluções e informes do CRA devem ser repassados. É 

necessário para isso a existência de boletins/jornais. 
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As demais instâncias do movimento propostas seriam: a coordenação regional 
(caso exista a subdivisão em regionais), eleita em encontro regional (com periodicidade a 
ser definida no  primeiro encontro); a coordenação estadual, eleita no  encontro 
estadual; por fim a coordenação nacional, eleita em encontro nacional do movimento. 
Também devem existir os setores nacionais, visando a integração do movimento e o seu 
desenvolvimento. 

Portanto, a Esfera Local seria constituída pelos núcleos de famílias ou coletivos de 
militantes, setores e  coordenação de área/coletivo submetida à assembléia/plenária. A 
Esfera Regional (se houverem regionais organizadas) é superior à local*. É composta 
pela coordenação regional, submetida ao encontro regional e às instâncias maiores. A 
Esfera Estadual, superior à regional é composta pela coordenação estadual, submetida 
ao CRA (que é submetido  às assembléias locais) e ao Encontro Estadual (Principal fórum 
deliberativo em cada estado). Ainda na esfera estadual são organizados as coordenações 
de setores, formadas por membros dos setores locais, eleitos no encontro estadual. A 
Esfera Nacional  é composta pela Coordenação Nacional, submetida às decisões 
estaduais e ao Encontro Nacional, principal fórum do movimento. Os setores nacionais 
tem seu funcionamento regido pelos encontros setoriais. 

Enxergo estas instâncias como uma via de mão dupla, que concilia delegação 
(dinamismo) e decisão pela base. Algo importante para a criação de uma consciência 
coletiva regional é o intercâmbio entre áreas, para que os membros do movimento 
conheçam e se solidarizem com as lutas dos companheiros organizados sob a mesma 
bandeira. 

Este documento não é uma vacina contra a burocratização, mas visa ajudar. Muitas 
vezes, ela ocorre da boa intenção de dirigentes, que possuem mais experiência. Visando 
garantir o funcionamento do movimento, grandes militantes permanecem dirigentes, 
muitas vezes descolando-se da base, ou mesmo ficando sobrecarregados. São necessários 
instrumentos de controle sobre a direção e a rotatividade para evitar a existência de 
dirigentes profissionais. 

Só a formação de uma consciência militante autônoma pode garantir que os 
trabalhadores compreendam  a  sua  importância, pensem  de  maneira livre,  sem 
imposições, e  lutem  pela  a  transformação  da  sociedade. Todas  as  esferas de 
funcionamento e ação do movimento devem ser submetidas à democracia direta. E para a 
sua concretização a formação em todos os espaços e momentos. (Setembro – 2008) 

“Senhores patrões chefes 
supremos Nada esperamos de 
nenhum Sejamos nós que 
conquistemos 
A terra mãe livre comum 

(...) 
Façamos com nossas mãos 
Tudo o que a nós nos diz 

respeito.” (A 
Internacional) 

 
* A superioridade de instâncias se dá não 
pela  tomada  de decisões de coordenação, 
mas pela centralidade da decisão coletiva. 
Uma instância   é  superior  a  outra  por 
representar a decisão de um maior número 
de trabalhadores.
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Sobre o processo de construção do 
novo movimento: abandonar velhas 
práticas, construir o novo hoje. 

 

Alexandre Ferreira - São Paulo 

 
Tenho debatido constantemente com alguns companheiros sobre as práticas e 

métodos de nosso movimento rumo a uma nova bandeira. Não sei se é o caso, mas 
algumas vezes parece que estamos criando apenas um 'MTL do bem'. Assim como o 
PSOL, se tornou um PT do bem. Parece que sempre estivemos certos e um grupo se 
desvirtuou. Então basta seguir em frente. 

O comportamento de vários grupos dentro do PSOL é exatamente este: retoma 
a última fase do PT, sem fazer o acentuado desvio à direita que este tomou. Mas não faz a 
crítica sobre quais foram os motivos reais da degeneração do partido. Parece simples 
desvio moral. O PSOL não tem a base popular da formação do PT e nem se pretende a 
ter. Assim como não faz os debates que este fazia. Ficou restrito à fase sócio-eleitoral do 
PT do fim da década de 90. 

À nós, para não sermos o MTL que não se desviou – o  que já seria um bom 
avanço –, é necessário refletir sobre os motivos da perda do movimento e nossa inserção 
no processo. Bem como que movimento queremos criar e quais são as práticas atuais. 
Não podemos simplesmente trocar de sigla. Este é o momento para avançarmos. 

Vivemos um momento de crise da esquerda, que patina desde 2002 em se 
recompor. O MTL surgiu em um vácuo político criado por uma anunciada falência do PT, 
amortecimento no MST e a falta de espaço no PSTU. Bem como da necessidade de uma 
organização para os coitados dos “excluídos”, que estavam sendo cooptados pelas 
neoliberais ONGs. 

 

Que movimento precisamos? 

Neste momento não é necessária a ladainha do PSTU de que uma crise 
gigantesca devastará a terra e este era o momento que a vanguarda estava esperando para 
dirigir as  massas. Nossa  crise é  outra.  Nós  estamos em  momento  em  que  as 
ALTERNATIVAS de esquerda se fragmentam, reproduzem práticas autoritárias e 
burocráticas ou  se vendem. Não  temos capacidade alguma de responder à 'crise 
americana' e ao capitalismo que desaba sem adversário. Primeiro temos que nos arrumar e 
por meio de uma formação constante, os próprios trabalhadores auto-organizados na 
luta direta tratarão de responder às crises, da esquerda ou do capital. 

A união do campo e da cidade é a proposta mais interessante de nosso 
movimento. Esta bandeira vem reconciliar agentes revolucionários que sempre lutaram 
separadamente, e quando estavam juntos era sob a liderança do operariado, tido como



 

 

mais avançado do que o restante dos trabalhadores. E vai mais além, lutando contra a 
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divisão do trabalho nos moldes como ela se dá, onde o trabalhador não decide o que e 
como produzir tornando-se mero agente da mercadoria e do dinheiro. Quem produz as 
riquezas não pode decidir como produzir, o que produzir e muito menos pode desfrutar 
dessas riquezas. 

Mais interessante do que a forma de partido, que no Brasil de hoje se restringe à 
disputa de políticas sociais no estado, os movimentos lidam diretamente com a produção 
material da vida. No movimento agrário lutamos diretamente por um meio de produção 
e na cidade ainda estamos em um passo atrás, lutando principalmente pela moradia 
(pressuposto básico para a existência). Enquanto o partido se propõe à lidar com a 
ideologia, com a consciência, o movimento popular intuitivamente ou não, segue as lições 
de Marx (A ideologia alemã), partindo da vida concreta para a formação da consciência: 
em vez de conduzir a revolução do céu à terra, vamos do chão aos céus. 

O  movimento operário sempre foi considerado central para os processos 
revolucionários,  porque as contradições do capitalismo estão explícitas na fábrica, 
quando o proletário nada detém além de sua força e vê as riquezas produzidas pelo seu 
corpo enriquecerem quem nada produz. Porém com as reorganizações produtivas e 
técnicas durante o século XX, a mecanização que tirou boa parte dos postos de trabalho, 
as terceirizações, juntamente com as respostas dos trabalhadores em defesa de direitos, 
chegamos à um curioso cenário no início do século XXI. Os operários que cresciam em 
número estão diminuindo. Fruto de sua organização, os operários atuais agora lutam para 
não  perder  suas conquistas ou  não  lutam, para  não  perderem  o  emprego. Os 
trabalhadores do setor privado já não fazem as mesmas mobilizações de 15 anos atrás. 

Os operários da Europa mantêm os últimos privilégios do estado de bem-estar 
social, bancados às custas de trabalho escravo na Ásia ou do que resta de operariado 
precarizado espalhado nos países do terceiro mundo. O operariado do terceiro mundo é 
tido pelo restante da classe como privilegiado  por ter um mínimo de direitos. Os 
sindicatos no Brasil são fragmentados e lutam pelo interesse específico de cada categoria. 
Um metalúrgico que passa ao desemprego fica desamparado, não é mais problema do 
sindicato. 

O campesinato brasileiro quase inteiro foi expulso do campo. A flexibilização e 
as terceirizações impulsionam o desemprego e o trabalho informal. Para designar os 
trabalhadores sem emprego e  os  expulsos do  campo surge a cínica  expressão 
“exclusão social” e os projetos sociais  e inclusão. Grande problema. Quando 
imensas populações foram expulsas do campo pelos cercamentos na Inglaterra, não 
nasce o excluído, mas o proletariado. No Brasil, já que não têm categoria própria de 
representação são os 'excluídos', filão de mercado excepcional para as ONGs  que 
recebem rios de dinheiro público para realizarem a 'inclusão' e a capacitação, para que 
alguns poucos dos antes excluídos, sejam livremente escolhidos pelo mercado de trabalho 
e os demais agüentem firme e esperançosos sua vez que nunca virá. E sustentam uma 
indústria parasita gigantesca, que é a indústria da inclusão, que é ao mesmo tempo um 
negócio lucrativo e segura as estruturas do sistema. 

É claro que a situação de hoje é bem diferente da situação inglesa. Foi apenas um



 

24    exercício para pensarmos sobre o termo 'excluído'. Esta palavra põe diretamente o 
seu oposto:  a  inclusão. Mas inclusão onde  e  para quê? O  discurso etapista do 
desenvolvimento do capitalismo empregado pelo PCB durante todo o século XX, nos 
dias de hoje, se mostra completamente fora de senso. A fase mundial do capital já se 
realizou. O mundo todo já sofreu as transformações impostas por ela. Portanto não 
precisamos incluir ninguém no capitalismo. Precisamos é derrubá-lo. E estas pessoas 

não podem ser excluídas se são sua base de sustentação, na atual fase do regime de 
exploração, o capitalismo não serviu para desenvolver o país, reduzindo a miséria. Ao 
contrário, a miséria foi instrumentalizada  pelo capital. É  pelo radical aumento do 
desemprego que se consegue atacar os direitos sociais obtidos durante todo o século XX. 
A miséria é levada à tal ponto que as pessoas se sujeitam ao quase nada. 

Lutamos pela auto-organização dos trabalhadores e trabalhadoras, que 
não deixam de sê-lo ao perderem seu emprego. Lutamos pela terra, mas não de qualquer 
forma. A reforma agrária de mercado nada mais é do que a criação de pequenos 
proprietários em áreas abandonadas pelo latifúndio, obtidas mediante grande lucro dos 
proprietários. A reforma agrária historicamente é uma pauta liberal. Para nós deve ir além, 
deve ser o lugar da construção da coletividade e da sustentação da luta anticapitalista. Os 
assentamentos coletivos deve ser a semente do fim da propriedade e da divisão entre 
trabalho intelectual e manual, técnico e político. São locais onde os trabalhadores podem 
por em prática a autogestão da produção e a auto-organização política. 

Nas cidades não devemos ser simplesmente o “movimento dos sem”. O 
capitalismo cria no território a divisão espacial de classes. Hoje, mais do que nas fábricas, é 
nas periferias urbanas estão explícitas todas as contradições do capital e de maneira muito 
mais radical, pois os problemas são muito mais urgentes. A luta por moradia é feita por 
desempregados, mas também por trabalhadores de diversas categorias. O principal limite 
desta luta se dá justamente em sua conquista. A maior parte dos movimentos de moradia 
não tem política que envolva os trabalhadores após a conquista da casa própria. 

A união campo-cidade propiciou reflexões sobre o movimento urbano. A luta 
pela terra é a luta pelo controle de um meio de produção. Os assentamentos não são 
capazes de se sustentar se tentarem competir por mercado contra as grandes empresas 
capitalistas. Por outro lado existe uma série de trabalhadores urbanos que tem pouco ou 
nenhum acesso à alimentação e aos produtos básicos de sobrevivência. Diante desta 
situação, o setor agrário pode sustentar uma rede de abastecimento da esquerda fora dos 
padrões capitalistas mantida pelos trabalhadores da  cidade, seja inicialmente em 
cooperativas de consumo, seja em cooperativas de produção nas ocupações e periferias 
urbanas. 

Uma rede de produção e consumo não é o objetivo da luta popular, nem solução 
ao capitalismo. E será destruída por ele em pouco tempo se não estiver aliada à luta 
política e à resistência. Mas é na escala da produção que o movimento deve se colocar, 
controlando os meios de produção e consumo. Um debate necessário para iniciarmos é, 
em  caso  de  desdobramento dessa crise econômica, nos  organizarmos com  os 
trabalhadores para ocupações de fábricas falidas, tática esquecida pela esquerda nos 
últimos anos, com várias experiências concretas na Argentina.



 

 

O sindicalismo abandonou esta perspectiva e se concentra apenas em sua 25.

categoria. Virou aparato de sustentação dos grupos políticos e é alvo de disputas que 
fragmentam ainda mais a esquerda. Temos que ter cuidado nestas relações. O movimento não 
deve se enveredar nestas disputas pela direção dos sindicatos. Temos que aproveitar as crises, 
da esquerda e do capital, e as mobilizações possíveis para propor um novo sindicalismo, que 
rompa as barreiras de categoria e representem também o exército industrial de reserva. Essa 
proposta não deve ser posta em prática com o nosso grupo disputando as direções dos 
sindicatos e dirigindo as mudanças.  Se disputarmos os sindicatos, rompemos o diálogo com as 
direções atuais. Essa não é a função do movimento. 

É pela auto-organização,  com fóruns de decisão na base, organizados 
horizontalmente, com constante formação que podemos radicalizar a crise da esquerda. A 
esquerda está em crise justamente pelos métodos que vem praticando majoritariamente. E 
não é explicada simplesmente por crise de direção. A direção, enxergo eu, deve ser entendida 
mais na concepção geográfica do que de transporte. A coordenação tem por função indicar 
caminhos possíveis a serem decididos coletivamente, e não transportar a classe trabalhadora 
no rumo que decidir. 

 

Nosso processo atual 

O MTL sempre defendeu um movimento dirigido pela base. Mas sempre se 
concentrou na formação de quadros. E só. Não houve processos de formação amplas nas 
bases do movimento, e aí como a base dirige? A formação dos militantes é necessária, mas 
apesar do discurso, a prática era outra. Precisamos então adequar nossas práticas ao 
discurso. As dúvidas do MPRA estão relacionadas a falta de práticas contidas nos 
discursos. Experiências interessantes, apesar de falhas, estão sendo feitas em Goiás. Em 
São Paulo estamos caminhando também nesta direção. 

Não temos que pensar em “chegar lá” no novo movimento. Temos é que lutar 
aqui e agora. O movimento novo não vai existir se não for praticado. Temos que nos 
esforçar para sua construção, principalmente em Minas Gerais, onde vai se dar a fusão 
entre os movimentos. Isso não está sendo levado em conta, o que cria as desconfianças. 
Avançamos muito em debates, apesar de escassos, neste último ano. Agora é necessária a 
prática. Mais do que um seminário nacional que decida a fórmula mágica do NOVO 
MOVIMENTO pela velha formulação de uma pequena vanguarda, temos que organizar a 
discussão na base, onde estão os trabalhadores. Goiás está realizando seus encontros 
regionais e estadual. São Paulo vai realizar seu encontro estadual. Mas nestes estados é o 
MTL-DI repensando suas práticas, sua organização e suas lutas. É em Minas Gerais e com 
o MPRA que temos que dialogar. 

Acredito que os atropelos e os desentendimentos são causados por falhos 
problemas de comunicação. Mas tenho certeza que todos os envolvidos no processo de 
construção do movimento são abertos ao diálogo, à reflexão e ao constante aprendizado. 
O debate deve ser público dentro do movimento. Todos tem que saber de seu processo. 
Com calma, vamos acertando nossos tempos, corrigindo nossos erros. Não temos que ser 
MTL-DI e MPRA. Temos que agir como um único coletivo com os mesmos objetivos. Eu 
abro mão do MTL-DI (o que não é difícil) e hoje sou militante do Novo Movimento. Faço 
o convite para deixarmos de lado as desconfianças. Somos companheiro. Não é apenas 
teorizando mais e mais, criando fórmulas mágicas que vamos construí-lo, mas na ação 
prática da luta.                              (Outubro - 2008)
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Histórico do CRA - Conselho 

de Representantes de Área 
Zelito Silva - Goiás 

 
O CRA surgiu para responder a necessidade política e organizativa da crise de 

representatividade da regional Uberlândia em 2003, quando começamos a militar no 
setor agrário junto com Barroso no auge da crise do movimento. 

O funcionamento da regional era irregular com uma direção estadual formada 
por duas pessoas de cada acampamento. Era um amontoado de gente que não dava conta 
nem de dirigir os próprios acampamentos e logo eram alçados à direção estadual. 

A instância máxima do movimento era o secretariado composto pelos mais 
capazes na avaliação dos generais e não na avaliação da base. A tal direção estadual não 
dirigia nada, porque os caras na verdade eram representantes de acampamentos e não 
dirigentes estaduais. Constatamos dois problemas: um por parte dos dirigentes que se 
envaideciam e acreditavam ser da direção estadual e usavam uma autoridade que na 
verdade não tinham. O outro era que alguns se encolhiam nas reuniões, não davam conta 
nem de dar um informe de como estava o acampamento, ou quando retornava para o 
acampamento/assentamento não conseguiam repassar os informes da reunião para a 
base. 

A  partir  destas  constatações  iniciamos um  processo  de  qualificação e 
organização da direção, buscando um melhor funcionamento, e que os dirigentes 
tivessem uma maior representatividade buscando democratizar e  horizontalizar o 
movimento,   constr uindo   instâncias,  com   maior   g rau  de   organicidade   e 
representatividade. Propusemos dividir a regional do triangulo em duas (regional do 
pontal e regional Uberlândia), formar a coordenação estadual, composta por membros 
das duas regionais, e em cada regional substituir a tal direção estadual pelo CRA. 

A idéia era manter aquela estrutura que representava os acampamentos e então 
encontramos muita resistência por parte dos tais dirigentes estaduais, que não aceitava ser 
rebaixados, e queriam manter o status de direção estadual. 

Os que tinham representatividade e exerciam papel de direção e realmente 
tinham responsabilidade não aceitavam ser avaliados por este novo organismo (CRA) e 
ter que prestar contas para a base através desta nova instância. Isso porque julgavam que 
os representantes não estavam preparados para fazer avaliação da direção e votar as 
resoluções para o movimento, mas poderiam ser considerados direção estadual. Era uma 
contradição enorme. 

Portanto, chegamos a um acordo possível que construíamos o CRA mas que ele 
seriam consultivo,  as regionais foram divididas, e os encontros estaduais e regionais 

começaram acontecer, com delegados tirados na base. Tinha muita manipulação,



 

 

porque os principias dirigentes tinham medo, que seus nomes ao ser colocado para 
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apreciação, não fossem aprovados e eles não fossem reconduzidos para a direção por que 
estavam sendo muito questionados. 

Estavam acostumados a serem indicados pelo chefe supremo, com aquela 

famosa, pergunta: “alguém discorda?”. O fato é que nas regionais do triangulo, o CRA não 
evoluiu, pelo contrario retrocedeu com a volta dos caciques. 

Aplicar a democracia é difícil e é preciso ter paciência e tolerância. Tem que 
enfrentar a resistência e a cultura personalistas dos militantes e dirigentes, às vezes de 
primeira linha, que temem ser questionados com medo de perder a autoridade no 
processo democrático. 

É importante ressaltar que a idéia de construir o CRA foi baseada nas propostas 
oriundas do movimento sindical nos anos noventa com o processo de reestruturação 
produtiva, desorganização e burocratização dos sindicatos. Iniciou-se com a discussão 
das OLTs (Organização por Local de Trabalho), conselho de delegados sindicais por 
fábrica para controlar a direção e ter mas capacidade de organização e mobilização na 
disputa com a patronal, etc. Foi a partir daí que surgiu a idéia embora em uma realidade 
completamente diferente, pois o campo não tem fábricas, faculdade, escola ou garagem 
de ônibus, mas enfrentamos os mesmos problemas, o personalismo e o autoritarismo e 
dirigente sem representatividade. 

Na luta do campo temos as áreas de acampamentos e assentamentos. Portanto 
partimos para Goiás, que apesar do Martinianismo e outros seguidores, nunca atuaram 
diretamente na base. Eles só apareciam em dias de festa, para falar e ir embora. Enquanto 
isso fui trabalhando na base esta proposta. Não encontrei muita resistência porque a base 
era relativamente nova e os dirigentes foram formando-se já com a nova concepção. 

Dois dirigentes da velha-guarda recusaram se a ajudar a organizar o CRA, diziam 
que não se submeteriam à base, porque eles não tinham experiência para decidir. Não 
foram aos encontros não compareciam às reuniões do CRA, para prestar contas das suas 
ações. Aliás, não tinham como prestar conta, tanto eram as trapalhadas e ficaram de fora 
da direção. Foram resgatados pelo grupo do MTL/MES. 

 
Como funciona o CRA no estado de Goiás 

 
Todas as áreas de acampamentos e assentamentos de até 50 famílias elegem 02 
representantes para o conselho. De 50 até 100 famílias pode eleger mais 01. Acima de 100 
famílias elege mais 01 representante. 

O conselho é deliberativo e é a instância máxima entre um encontro e outro. A 
coordenação é uma espécie de executiva. O CRA reúne-se de 90 em 90 dias ou quando 
necessário. Nas reuniões discute-se tudo, desde as questões gerais do movimento até os 
problemas menores dos acampamentos, que não foram possíveis de se resolver. 

O conselho é importante porque todos representantes passam a ter uma visão 
geral do  movimento, os  representante    trocam  experiências, sabem o  que  esta 
acontecendo nos outros acampamentos e assentamentos, e as coordenações estadual e 
regional se obrigam a prestar contas das tarefas na reunião.



 

28       Além de uniformizar as informações, facilita a difusão das informações, as 
mobilizações e os representantes vão se formando, adquirindo confiança, e percebem 
que fazem parte das decisões do movimento. Há uma maior possibilidade de surgir novos 
dirigentes. 

Agora para funcionar é preciso que a coordenação se disponha a dinamizar 
socializar as informações, organizar as reuniões, reproduzir os relatórios das reuniões e 
encaminhar para cada componente do CRA. É uma experiência em curso que tem dado 
bons resultados, porque a base tem começado a reivindicar o CRA: quando tem um 

problema e alguém diz que tem que chamar a direção para resolver, outro diz: “tem que 
levar para a reunião do CRA”. É preciso avançar ainda mais, porém já é alguma coisa. O 

exercício da democracia interna, a educação dos trabalhadores, o exercício de dirigir o seu 
próprio destino. 

Costumo dizer que cada atitude individual deve ser combatida com uma atitude 
coletiva. E dirige o movimento quem tem respeito na base, para isso é preciso dirigir 
deixando ser dirigido. É preciso dirigir educando e educando-se. Esta é uma experiência 
que surgiu das necessidades concretas de dar resposta política a uma determinada 
realidade. Portanto a experiência acumulada em outras lutas ajudou a transpor uma idéia 
para uma experiência prática em outra realidade. 

Outra experiência em curso é a construção do CM (Coletivos de Militantes) na 
Cidade e em assentamentos, porque na cidades sempre tem militantes e simpatizantes, 
mas não sabem como podem contribuir ou como participar do dia-a-dia do movimento. 
Temos em Goiânia um grupo que reúne em torno de dez militantes com este objetivo. 
Com isto, estes militantes se sentem respeitados, obtendo informações das demandas do 
movimento e não são convidados somente para participar das atividades quando já estão 
prontas. Se evoluir poderemos levar para o próximo encontro, para serem reconhecidos 
como um organismo de base do movimento. 

Esta mesma idéia estamos tentando implementar nos assentamentos. Todos nós 
sabemos os problemas pós-conquista onde no geral muitos abandonam o movimento. O 
como superar esta debilidade é um desafio. 

Pode ser construindo coletivos de militantes nos assentamentos, com reunião 
regulares que se difiram do conjunto da coordenação do assentamento ou da associação. 
O coletivo seria para quem quiser acompanhar mais profundamente as demandas do 
movimento, a  luta  geral. Os  que  participarem regulamente das  reuniões serão 
reconhecidos como militantes. A idéia é que se evoluir, estes CMs ajudem a coordenação, 
com dinâmica própria,   finanças, organizar, contribuição para o movimento a partir do 
assentamento com objetivo de continuar   com a luta pela reforma agrária. Alguns 
militantes poderão participar de atividades mais gerais, enquanto outros vão contribuir 
cuidando dos  animais e  do  cultivo dos  demais companheiros, ou  contribuindo 
financeiramente para o movimento e etc.
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Por um ambientalismo 

anticapitalista 
Marcio Bernardino da Silva - São Paulo 

 
A degradação ambiental no mundo atingiu níveis catastróficos no decorrer do 

século XX. O século que viu o desenvolvimento econômico comandado pelos grandes 
países foi acompanhado pelo desgaste das terras, poluição do solo, da água e do ar, 
desperdício dos recursos não-renováveis e destruição dos ambientes naturais. Algumas 
conseqüências são realmente preocupantes para a continuidade da vida humana: o 
aquecimento global causada pela alta concentração de gás carbônico na atmosfera (efeito 
estufa) e a destruição dos biomas que podem reverter esse processo, o fim das reservas de 
água potável e a redução da camada estratosférica de ozônio são alguns exemplos. 

O Brasil participa desse quadro cinza com a destruição dos principais biomas 
naturais ainda existentes, como a Floresta Amazônica. O avanço incentivado pelos 
governos do agronegócio e da pecuária extensiva ameaça a maior floresta tropical do 
mundo, portadora da maior biodiversidade entre todos os outros biomas. No resto do 
país, o processo de industrialização iniciado nos anos 50 terminou de apagar a riqueza dos 
ambientes naturais, reduzindo a pequenas manchas no mapa o resquício do exuberante 
passado. Junto com estas vegetações, dizimaram índios, desabrigaram comunidades 
tradicionais locais e levaram à pobreza e à falta de perspectivas milhões de pessoas, 
obrigadas a lotarem as cidades para procurarem o futuro perdido. Foi a busca por ouro, 
por acúmulo de terras ou por lucros transnacionais que alimentou a destruição. Todos os 
países colonizados e seus povos foram vítimas deste processo de degradação ambiental 
causado pelo desenvolvimento caótico da sociedade. 

Há quem argumente que, se vivemos hoje em um mundo desenvolvido, com 
tecnologias avançadas e conforto, foi preciso pagar um preço. Ainda hoje, em nome do 
“desenvolvimento”, se coloca em segundo plano a conservação do meio-ambiente. O 
governo e a grande mídia fazem propaganda de tal entidade  superior,  o 
“desenvolvimento” como forma de reduzir a pobreza, trazer riqueza para toda a 
sociedade, como se existisse um bem comum construído através da simples acumulação 
progressiva de produção. Esse pensamento ignora a divisão do trabalho, no mundo e 
interno ao país, a divisão em classes sociais e o verdadeiro impulsionador da produção em 
nossa sociedade, o mercado liberal. Cada dia fica mais claro que as necessidades de toda a 
sociedade e de grande parte da população estão no caminho oposto ao do lucro e 
necessidades do mercado. A antiquada idéia de que o mercado é capaz de se auto-regular e 
assim levar prosperidade a todos é desmentida a cada crise mundial, pelas estatísticas da 
desigualdade e pela destruição ambiental. Em um processo único, o capital causa pobreza, 
exclusão e destruição sociais e degradação ambiental. 

O “desenvolvimento” do mercado e do governo não traz riqueza a grande parte



 

30    da população, embora possa trazer aumento do PIB ou lucro recordes a algumas 
grandes empresas e bancos. A mídia, por exemplo, mostra “o Brasil que dá certo” pelos 
números de crescimento das exportações e prosperidade do agronegócio. Nesse setor 
nunca se produziu tanto  e  o  potencial é  bem maior com as novas tecnologias, 
capitaneadas pela utilização de plantas transgênicas. Mas, para que se produz e para que 
servem os transgênicos? As culturas que têm causado tanto orgulho aos grandes donos 
do Brasil são grandes monoculturas de exportação. O crescimento impressionante dessas 
culturas homogeneizadas, ao mesmo tempo em que traz muito lucro a essa meia-dúzia de 
grandes capitalistas, traz desemprego aos trabalhadores rurais, o substituindo pelas novas 
tecnologias, e  destruição do  resto de  Cerrado e  da Amazônia, que estão sendo 
substituídos pelas terras cheias de soja transgênica e pasto de criação de gado. Enquanto 
isso, grande parte da população é subnutrida, pois não tem acesso a uma boa alimentação, 
é doente, pois a riqueza comemorada pelos economistas do mercado não chega à 
grandessíssima parte da população. 

Da mesma forma, os povos da floresta são expulsos pelos grandes 
empreendimentos na Amazônia. Pela propaganda de levar o desenvolvimento para os 
sertões brasileiros, levam e impõem o mesmo modelo desigual, capitalista, a todos os 
cantos do planeta, destruindo de forma caótica para transformar tudo em dólares nos 
bolsos dos grandes produtores. Desde a colonização, passando pela industrialização e 
agora o agronegócio esse é o ritmo: o “desenvolvimento” visa o lucro imediato, enquanto 
grande parte da população vive subdesenvolvida, como se estivesse há séculos atrás das 
tecnologias de ponta do grande capital. A conclusão é: preservação ambiental e lucro 
sempre andaram em caminhos contrários. 

Após tanta devastação, parece haver uma consciência ecológica crescente. Todos 
estão preocupados com o futuro da humanidade sem o verde. A saída buscada por todos é 
o controle da produção e dos costumes das grandes cidades: “se emitissem menos gás 
carbônico...”, “se reciclassem mais material...”, “se jogassem menos papel na rua...”. O 
desenvolvimento sustentável nasceu como uma fórmula de preservação no qual o ritmo 
acelerado da economia seria conscientemente reduzido por um acordo de toda a 
humanidade pelo bem comum. Logo os ecologistas se depararam com a cobiça inerente 
ao capitalismo. Aos poucos, o desenvolvimento  sustentável foi se tornando fórmula 
apenas para os santuários de ambiente natural e comunidades naturais. Assim, a ordem se 
tornou: “vamos levar desenvolvimento sustentável para os povos da Amazônia”. Os 
governos, as grandes empresas e a mídia se apoderaram do termo, assim como se 
apoderaram da preocupação ecológica. Todos fazem propaganda e ganham muito 
dinheiro com esse novo filão. Mas qual é o resultado? Apesar de todo o alarde, encontros 
dos líderes mundiais (p.ex., Rio92, Kioto) e as novas políticas ecológicas, apesar das 
pequenas conquistas do movimento ambientalista, parece claro que o ritmo de destruição 
é incontrolável. A conclusão é clara novamente: não existe desenvolvimento sustentável 
no capitalismo. 

O mundo cinza que sobrou é pensado e planejado em cima dos números da 
produção. Essa produção não é estimulada pelas necessidades humanas, e sim pelos 
custos e ganhos calculados nas bolsas de valores. Pela corrida de quem ganha mais, eles



 

 

precisam de espaço, de sangue e suor, de mais e mais matéria-prima, água, terra, tudo 
descartável porque é mais barato – porque o que interessa é o agora, o lucro imediato. 

31.

O futuro sustentável só será possível se a humanidade reverter essa lógica 
individualista e  capitalista por  uma coletiva, mais humana, onde  o  dinheiro seja 
substituído pela vontade humana de sobreviver. O mundo não precisa de mais e mais 
produção, precisa de distribuição das riquezas. As riquezas construídas pelo trabalho 
humano têm que ser produzidas pelas necessidades humanas, não pelas necessidades dos 
cifrões. Se são apenas para a necessidade e não para o acúmulo e o desperdício, são 
harmoniosas com a natureza. As tecnologias e ciências avançadas têm que servir para 
diminuir o tempo de trabalho dos homens e reduzir o uso depredatório do meio- 
ambiente. Atualmente somos capazes de termos energia sem usinas hidrelétricas ou 
energia nuclear. As tecnologias permitem produzir alimento em grande escala, mais do 
que toda a humanidade precisa, e de forma unificada com ambientes naturais (veja a 
agroecologia, por exemplo). 

Se vivêssemos em um mundo sem o capital, não usaríamos carros, teríamos 
transporte  público de  alta qualidade, para  todos,  coletivo. Contra  a  lógica atual 
individualista  e poluidora dos transportes, temos que construir transporte coletivo, 
popular, auto-gestionado, sem o poder dos atuais donos das empresas de ônibus. Para 
evitar a destruição da Amazônia e distribuir alimento nutritivo para todos, temos que 
acabar com o uso dos transgênicos, com a monocultura exportadora, destruidora do 
futuro, com os pesticidas. A terra e o ambiente natural dão vida e o equilíbrio necessário 
para a produção orgânica. Não se trata de desenvolver apenas a agricultura familiar 
orgânica, temos que produzir em alta quantidade com técnicas agroecológicas. Temos que 
começar desde já a conhecer essas técnicas em uma produção coletiva de grande número 
de trabalhadores rurais livres auto-organizados, para confrontar e mostrar o caminho de 
um futuro realmente sustentável. Para produzir os bens de consumo industriais, temos 
que utilizar as formas de energia renováveis, produzir o necessário, não se basear na 
acumulação capitalista, mais rápida, e portanto destruidora. Isso só pode ser construído 
pela consciência de trabalhadores em auto-gestão produtiva, sem chefes nem patrões. 
Temos que construir no dia-a-dia uma nova cultura e educação em que os valores da 
ambição competitiva do “crescer na vida” sejam substituídos pela lógica do coletivo, da 
preservação da humanidade e de seu meio. Isso só é possível com uma nova escola, uma 
nova mídia, uma nova ciência, livres do poder do dinheiro e do lucro. 

A preservação do meio ambiente natural só faz sentido em uma perspectiva 
ecossocialista, com uma nova forma de produção de riquezas, que supere a antiga e 
destruidora forma de acumulação individualista. A luta ambiental só pode ser anti- 
capitalista!
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O nome do novo movimento 
e a nova bandeira 

 

 
 
 
 
 
 

MLP - Movimento de Luta  Popular (Símbolo em anexo) 
MUC - Movimento de Unidade Campo e Cidade 
MPC - Movimento Popular e Camponês 
TERRA LIVRE  - (Envio  proposta de símbolo em anexo) 
MLTSL  - Movimento de Luta  pela Terra, Socialismo e Liberdade 
MOC-SL  - Movimento Operário e Camponês - Socialismo e Liberdade 
MTLC  - Movimento por  Terra Liberdade e Conquista 
MSTL  - Movimento Social Terra Livre 
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Por um Movimento popular e camponês 

combativo, democrático e independente. 
 

Nós, lutadores populares e socialistas, organizados no MTL-Democrático nos dirigimos aos 

demais ativistas dos movimentos sociais para compartilhar um pouco de nossa história recente e nossas 

esperanças. 
 

O movimento de que somos membros, Movimento Terra Trabalho e Liberdade, nasceu em agosto 

de 2002, em Goiânia. Surgiu, fato raro na nossa esquerda, da convergência de três organizações 

socialistas e combativas, Movimento de Luta Socialista (MLS), Movimento dos Trabalhadores (MT) e o 

Movimento de Libertação dos Sem-Terra de Luta (MLST de Luta). As centenas de  militantes que  lá  se  

reuniram  tomaram  para  si  uma  tarefa  gigantesca, a  de  construir  um movimento autônomo e 

independente, de massas, socialista, democrático e plural, inserido no campo e na cidade. 
 

Esse passo foi dado a partir do reconhecimento da nova configuração da classe trabalhadora, a 

que a militância quase exclusiva sobre os setores organizados, forjada durante a década de 80, não 

respondia mais. Também foi uma reação à capitulação do PT, partido hegemônico daquele processo, 

ao oportunismo eleitoral. 
 

O MTL se lançou com toda a energia nas lutas dos trabalhadores por reforma agrária, por 

moradia, por salário. Em cada luta parcial em que nos encontramos, procuramos contribuir com 

radicalidade, apontando como cada uma delas se articula a luta pelo socialismo. 
 

Infelizmente, o que vemos hoje é que muitos dos processos que levaram à perda do PT, da 

CUT e da UNE corroem nosso Movimento. Uma parcela dele fez uma opção preferencial pela luta 

eleitoral, em detrimento à mobilização direta dos trabalhadores. Passou a vigorar um regime em que, 

mesmo sem fóruns de discussão e deliberação, uns poucos determinavam o que se deveria fazer. 

Como conseqüência, o próprio regime interno do Movimento foi corrompido, desaparecendo a 

democracia defendida em sua fundação. 
 

É hora de abrir as janelas e deixar o ar entrar. Por isso fazemos esse chamado. 

 
Degeneração 

 

O século XX, que consumiu a vida de milhões de lutadores socialistas, terminou com a queda 

dos regimes stalinistas e a restauração capitalista. No entanto, dada a crescente degradação das 

condições da maioria da humanidade e do próprio planeta, a urgência de uma alternativa socialista é 

posta pela realidade todos os dias. O balanço deste século passado é fundamental para aqueles que 

pretendem continuar empunhando a bandeira da ruptura com o capitalismo. 
 

Durante todo o século passado vimos os trabalhadores não só travarem batalhas grandiosas 

como obter importantes vitórias. Não é exagero dizer que o século XX foi moldado pela luta social. 

Nossa luta impôs não apenas a expropriação da burguesia em mais de 1/3 da superfície da terra, mas 

fez avançar a luta das nacionalidades oprimidas, dos grupos étnicos e nas relações de gênero. E continua 

sendo assim, onde quer que se levante a cabeça do homem contra a opressão, é o programa socialista 

e libertário aquele que melhor formula suas reivindicações e são os socialistas que de forma mais 

conseqüente estão à frente das batalhas. 
 

Mas também foi regra durante o século XX a derrota dos esforços da humanidade para se libertar 

da degeneração das organizações, movimentos, partidos e estados da classe trabalhadora. 
 

Aqui no Brasil vimos como diversos movimentos antes combativos hoje estão atrelados ao 

governo Lula, que faz reformas contrárias à população trabalhadora quanto aquelas que víamos sob o 

governo FHC. 
 

Não temos respostas definitivas, vacinas universais contra o vírus da burocratização. Mas 

tiramos algumas lições de nossa experiência. 
 
O Movimento que queremos 

 

Da mesma forma que lutamos para colocar a sociedade sob o controle dos trabalhadores, 

acreditamos que são os trabalhadores organizados que devem controlar seus movimentos e 

organizações. Queremos um movimento em que os dirigentes sejam submetidos ao controle da maioria. 

Esse movimento também deve garantir a mais ampla possibilidade de defesa dos pontos de vista de 

qualquer minoria organizada.
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Queremos caminhar ao lado de indivíduos ativos, autônomos. A participação no movimento deve 

servir para exorcizar o servilismo a que o capitalismo sujeita o individuo, seja na exploração ou no 

individualismo consumista. Um movimento social socialista deve tirar o trabalhador da sombra e colocá-

lo a frente da história, sua e de sua classe. 
 

Para que isso aconteça são necessárias algumas condições. As  direções não  devem ser 

nomeadas de cima pra baixo, mas eleitas. Elas devem estar sujeitas a destituição, a qualquer momento. 
 

Queremos estimular a luta por terra, moradia, trabalho, educação, saúde, e pelo fim de toda 

exploração. Devemos combinar as reivindicações pelos direitos do povo pobre com um programa de 

transformação revolucionária da sociedade. Devemos combinar a agitação política e a ação direta 

com a organização de base dos trabalhadores, que politiza, forma e dá consistência à construção 

do poder da classe. Vamos ajudar a construir concretamente a organização política dos trabalhadores 

e a auto-gestão econômica para a sua sustentação. 
 

Antecipando o socialismo, na escala que permite o movimento, devemos superar a separação 

entre o trabalho intelectual e manual, entre os que pensam e fazem. Sem a formação cotidiana dos 

seus membros, sem colocar a sua disposição as conquistas culturais e científicas da humanidade, não 

cumpriremos nosso papel libertário. 
 

Não podemos deixar de pé as colunas que sustentam o regime de opressão e de exploração do 
homem pelo homem. O machismo, a homofobia e o racismo não são privilégios da classe dominante. 
No nosso meio está presente e deve ser combatido. 

 

Reivindicamos a importância das organizações políticas dos trabalhadores bem como 

defendemos sua existência legal, tantas vezes atacada. Também acreditamos que seria traição deixar, 

no período eleitoral, os trabalhadores a mercê dos candidatos dos patrões. Mas os acordos 

parlamentares e eleitorais são o campo de ação da burguesia, que empenha seu dinheiro e seus 

meios de comunicação para imobilizar e derrotar os trabalhadores. Depositamos nossa confiança na 

mobilização direta dos trabalhadores. 
 

O movimento social deve ter usa autonomia respeitada, não deve ser um mero fantoche 

de partidos ou governos. Operários, sem-terra, camelôs, desempregados, estudantes, a classe não pode  

ser  substituída   por  nenhum salvador ou  organização que  prepotentemente pensa  que  a 

representa. 
 

Acreditamos que só armados de ferramentas em que estejam presentes esses elementos é que 

poderemos mobilizar as  forças  sociais necessárias ao  grande objetivo da  humanidade que  é  o 

socialismo. 
 

E acreditamos não estarmos sós. Queremos deixar do lado de fora o sectarismo e a auto 

proclamação. A luta dos trabalhadores é plural e reconhecemos e defendemos nossos irmãos 

organizados sob outras bandeiras. Suas tradições e histórias de luta também são nossas. 
 
 
Fazemos a todos o chamado da esperança 

 

No ato da fundação do MTL discutíamos que a esquerda, depositária das melhores tradições 

humanas de solidariedade e generosidade, vivia um período de reorganização e balanço que estava 

apenas no seu início. Hoje vemos sinais importantes, tanto pela negativa quanto pela positiva, desse 

processo no Brasil e no mundo. 
 

Para citar exemplos positivos, a fundação do PSOL, no campo político, e do CONLUTAS, no 

campo das lutas sindicais e populares, expressam esse processo. No entanto, persistem nessas novas 

organizações métodos que reproduzem o autoritarismo e ainda colocam a vontade dos dirigentes 

acima do debate e da discussão coletiva. 
 

Nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 2007 estaremos debatendo, em Goiânia, os rumos 

de nosso Movimento. Rumos que serão ditados por trabalhadores em luta no campo e na cidade, 

por ninguém mais. E convidamos você a se integrar a esse esforço. 
 

Pela  reforma agrária e urbana, JÁ! 
 

Por um movimento de massas, socialista, democrático, independente dos  estados, 

dos  governos e dos  partidos! 
 

Pelo socialismo e pela liberdade!
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ANEXO B - Regimento do Terra Livre
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Regimento Interno do Terra Livre 

Aprovado em seu I Congresso Nacional, em 11 de setembro de 2011 

 

1 - Dos princípios e objetivos  

 

1.1 - O TERRA LIVRE - movimento popular do campo e da cidade -, denominado também “Movimento Popular 

Terra Livre” ou simplesmente “Terra Livre”, é um movimento social e político sem vínculo partidário, que se guia 

pelos princípios defendidos e as metas definidas em seu Manifesto de fundação e demais documentos nacionais, 

aprovados em seus fóruns de debate e de decisão.  

1.2 - Sua vocação é organizar os trabalhadores explorados do campo e da cidade, visando a construção de formas 

de luta, de organização e de resistência econômica, política e cultural que tenham como horizonte a construção 

da nova sociedade socialista, com base na democracia dos trabalhadores.  

1.3 - Seu foco de ação está nas demandas do setor mais pauperizado da classe trabalhadora pelos direitos mais 

básicos, como moradia, terra, trabalho, e outros bens indispensáveis para a sobrevivência. O Terra Livre se 

enquadra como um “movimento popular”, ocupando espaço social diferente dos sindicatos pela base de ação não 

relacionada diretamente às relações trabalhistas. O Movimento tem sua atuação centrada na ação direta como 

forma de conquistar os direitos dos trabalhadores organizados por ele. Busca permanentemente a formação 

política de seus membros e luta contra o preconceito, o racismo, a homofobia, o machismo e todas as formas de 

opressão, objetivando a transformação do ser humano.  

1.4 - O Terra Livre se pauta pelo mais amplo direito de debate em seus fóruns, instâncias e estruturas, visando, 

sempre que possível, a construção de resoluções por consenso ou acordo, capazes de gerar ações concretas para 

o avanço dos objetivos do Movimento.  

1.5 - O Terra Livre considera natural e saudável que existam diferenças e divergências no Movimento e orienta que 

elas sejam manifestadas oralmente ou por escrito a todos os seus membros, que devem procurar amadurecê-las 

e buscar dirimi-las dentro do mais amplo respeito a todas as posições.  

 

2 - Dos membros do Terra Livre  

 

2.1 - É membro do Terra Livre todo aquele que atue sob a bandeira do Movimento em uma frente de luta, 

trabalhadores do campo e da cidade pelas suas próprias demandas, os militantes políticos que reivindiquem o 

movimento e simpatizantes, que se reunam e construam as ações, os acampamentos e os assentamentos no 

campo e urbanos.  

2.2 - É militante do Terra Livre todo aquele que, além de participar de uma frente de luta, atua nas estruturas do 

Movimento, assumindo conscientemente seu papel de organizador.  

2.3 - É coordenador de frente ou setor do Terra Livre todo aquele que é eleito por seus membros para 

desempenhar a função de dirigente de alguma frente ou setor do Movimento.  

2.4 - É coordenador nacional, estadual ou regional todo aquele que é eleito nas instâncias do Terra Livre, para 

cumprir a função de dirigente do Movimento.  

 

3 - Das instâncias da Terra Livre  

 

3.1 - Assembléias dos membros do Terra Livre definem as linhas de ação nos acampamentos, assentamentos e 

ações no campo e na cidade.  
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3.2 - Núcleo de base é a reunião de militantes ou membros que reinvidiquem politicamente o movimento, que 

ajuda executar as deliberações de outras instâncias e a organizar as ações e tarefas do Movimento. O Núcleo deve 

ser formado e se reunir com no máximo 10 membros.  

3.2 - Reuniões dos militantes das frentes de atuação (por exemplo, agrário, urbano, acampamento, comunidade) 

discutem e organizam a Terra Livre nos locais de acordo com princípios, metas e ações do Movimento e decisões 

de Assembléias e outras instâncias.  

3.3 - Coletivos e núcleos setoriais são formados por militantes que constrõem alguma forma de atuação específica 

e transversal às frentes de atuação, como o Coletivo de Educação, de Produção, de Comunicação, etc.  

3.4 - Plenárias regionais reúnem militantes e membros de diversos acampamentos, frentes, setores, comunidades 

ou outras formas para discutir a luta conjunta do Movimento.  

3.5 - Encontros Estaduais/Regionais de membros é instância máxima deliberativa do respectivo nível de 

abrangência geográfica, que discute a organização do Movimento a médio e longo prazo e se reúnem de forma 

preparatória aos Congressos Nacionais do Movimento; devem ocorrer no espaço máximo de 2 em 2 anos.  

3.6 – Congresso Nacional do Terra Livre é instância deliberativa para discutir e decidir sobre as linhas gerais de 

ação do Movimento, sua política geral, balanço, direção e regimento; devem ocorrer no espaço no máximo de 3 

em 3 anos. Deve ser convocado pela Coordenação Nacional com 5 meses de antecedência, apresentando todos os 

critérios de participação e definição dos delegados, com um mês de prazo para mudanças nesses critérios pela 

base.  

3.7 - As Coordenações Nacional e Estadual devem se empenhar ao máximo para levar as discussões dos encontros 

e congressos em tempo hábil para o estudo das bases, especialmente as localidades mais isoladas do campo.  

 

4 - Das estruturas da Terra Livre  

 

4.1 - Frentes de atuação são a forma concreta básica de ação do Movimento, formadas por membros atuando em 

comunidades, assentamentos ou acampamentos e se reunem regulamente sob a bandeira do Movimento, 

acatando a orientação definida pelas instâncias e estruturas do Terra Livre.  

4.2 - Núcleos de Produção Coletiva são compostos por famílias ou membros integrados em alguma experiência 

econômica de produção organizada pelo Movimento, como unidades de 3 trabalho coletivas; todos os dividendos 

serão divididos entre as famílias, de acordo com um regimento próprio com princípios cooperativistas e 

autogestionários.  

4.3 - Coletivo de militantes é formado por militantes que não têm relação direta com as reivindicações específicas 

das frentes de atuação e/ou vivem distantes geograficamente delas; se reúnem regularmente para discutir apoio 

e participação nas ações e campanhas de solidariedade ao Terra Livre. Deve ter o acompanhamento de membro 

das coordenações nacional, estadual ou regional.  

4.4 - Coordenações regionais/estaduais é composta por no mínimo 5 titulares e 2 suplentes que devem ser eleitos 

nos Encontros Estaduais e Regionais, com reunião regular de 2 em 2 meses, no mínimo;  

4.5 - Coordenação Nacional é composta por 5 titulares, no minimo, e 3 suplentes, respeitando a representação 

regional, e um suplente por Regional e Setor constituído, que devem ser eleitos nos Congressos Nacionais; deve 

se reunir presencialmente de 5 em 5 meses e virtualmente de mês em mês, no máximo.  

4.6 - Secretaria Executiva é composta por 3 membros, no mínimo, da Coordenação Nacional que são eleitos por 

ela. Deve-se reunir ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando for necessário.  

4.7 - Conselho Político é composto por intelectuais, lutadores, simpatizantes ou apoiadores comprometidos com 

a luta do Movimento com experiência e acúmulo na luta de classes. O Conselho Político tem como objetivo auxiliar 

politicamente a construção do Movimento; não tem poder deliberativo; reunião de ano em ano, no máximo.  

4.8 - A Coordenação Nacional tem as seguintes secretarias: 1- secretaria de organização e articulação política, 3 - 

secretaria de estrutura e finanças, 4 - secretaria de educação e formação, 5 - secretaria jurídica, 6 - secretaria de 

produção e assistência técnica, 7 - secretaria de juventude, 8 - secretaria de mulheres e opressões; as 

coordenações estaduais e regionais deve definir suas próprias secretarias conforme suas demandas e 
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particularidades e definir os responsáveis por tarefas públicas e organizativas do Movimento em suas respectivas 

jurisdições.  

4.9 - O Terra Livre pode ter os membros de sua coordenação liberados para o trabalho político em tempo integral 

ou parcial, a partir da necessidade, das condições materiais de cada instância, estadual e nacional. O valor da ajuda 

de custo não poderá ultrapassar o salário mínimo definido pelo Dieese. O tempo, o salário e o membro são 

definidos por cada instância.  

4.10 - Os membros das coordenações regionais, estaduais e nacional não podem ser candidatos a cargos eletivos 

do Estado, seja para o executivo ou para o legislativo. Nestes casos, o referido membro deve se afastar seis meses 

antes das eleições e não pode ser reconduzido para a coordenação, com exceção da eleição de nova coordenação 

na instância responsável subsequente.  

4.11 - Os membros da Coordenação e da Secretaria Executiva Nacionais e das Coordenações Estadual e Regional 

deverão fazer parte do Movimento no mínimo há 2 anos. As coordenações devem ser formadas preferencialmente 

por membros de comprovada experiência e representatividade nas frentes e setores de intervenção do 

Movimento.  

4.12 - Os mandatos dos membros das coordenações nacionais, regionais e estaduais, ou de qualquer estrutura do 

Terra Livre são revogáveis, bastando que o membro dirigente em questão não esteja desempenhando a contento 

suas funções de forma comprovada pela sua respectiva instância ou estrutura. Este afastamento se dará pela 

instância ou estrutura em que o dirigente participe por 2/3 dos integrantes, garantindo o direito de defesa. As 

substituições se darão pelo encontro ou congresso subseqüente. Em caso de vacância, os demais membros 

poderão convocar o suplente da coordenação da respectiva regional ou setor; deverá ser aprovado por 1/3 dos 

membros da direção.  

 

5 - Das Regionais  

 

5.1 - As Regionais têm autonomia de decisão referente aos seus assuntos e ações próprios, desde que sigam a 

política estratégica, ideologia e regimento do Movimento como um todo.  

5.2 - Caso haja divergências de fundo em alguma Regional com o restante do Movimento que não tenham sido 

deliberadas por Congressos ou Encontros, a diferença será debatida e divulgada pela coordenação, sempre 

buscando acordos e consensos, tentando dirimir a influência negativa da divergência sobre a atuação do 

Movimento. Em última instância, a Regional ou grupo de militantes em questão têm o direito de realizar um 

trabalho em separado da totalidade ou de parte de seus membros; para isso é necessário que a decisão seja 

tomada de comum acordo, em uma instância da respectiva Regional com a presença de representantes da 

Coordenação Nacional. O trabalho em separado deve se manter no máximo 5 até o próximo Congresso Nacional 

ou Encontro Estadual ou Regional, buscando sempre a retomada da participação plena do grupo ou regional 

envolvido, da melhor forma possível. A atuação em separado implica que a Regional em questão siga informando 

sobre seu trabalho à Coordenação Nacional, podendo inclusive enviar seus representantes às reuniões da 

Coordenação e demais fóruns do Movimento. A Coordenação Nacional do Terra Livre não se responsabilizará pelas 

ações da Regional ou do grupo que atuar à revelia do restante do Movimento e se reservará ao direito de 

desautorizar publicamente as ações promovidas por esta Regional ou grupo sempre que considerar necessário.  

 

6 - Das finanças do Movimento  

 

6.1 - O objetivo do Terra Livre é atingir a auto sustentação financeira. O Terra Livre firma convênios, termos de 

cooperação e parcerias com entidades públicas, ONGs, centrais sindicais e sindicatos, sempre com objetivo de 

melhorar as condições de vida dos trabalhadores organizados no Movimento. O Terra Livre não recebe 

contribuições de empresas privadas, partidos, movimentos e associações patronais e candidatos a cargos eletivos 

no Estado, como forma de garantir sua independência política e seu caráter de classe.  
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6.2 – O Terra Livre recebe contribuições financeiras mensais das famílias acampadas em ações ou em 

assentamentos conquistados do Movimento, referente a uma porcentagem do salário mínimo. Os Núcleos de 

Produção Coletiva ou os projetos institucionais conquistados pelo Movimento contribuem com porcentagem de 

seu faturamento ou receita. Essas porcentagens devem ser definidas por uma instância e sancionada pela 

Coordenação da respectiva Regional, sendo no mínimo de 3% (três porcento). Essas finanças devem ser divididas 

entre a Coordenação Regional e o acampamento ou núcleo de base.  

6.3 - Os militantes contribuem de forma voluntária às suas regionais ou frentes de atuação; demais doações 

financeiras e materiais de colaboradores do Movimento e outros empreendimentos é de responsabilidade das 

referidas coordenações regionais que deliberam sobre estas finanças.  

6.4 - Das finanças das coordenações regionais e estaduais, deve haver a contribuição de 10% (dez porcento) para 

a Coordenação Nacional.  

 

7 - Das parcerias e relações externas  

 

7.1 - O Terra Livre participa de ações, acordos e frentes com movimentos, centrais, partidos e outras organizações 

que contribuam com a luta pela emancipação da classe trabalhadora. O Movimento apenas participa como 

membro de organismos da classe trabalhadora; exceto partidos políticos.  

7.2 – Em geral, o Movimento não apoiará publicamente candidatos a cargos executivos ou legislativos do Estado, 

mas deve orientar politicamente seus membros quanto a esses processos eletivos, inclusive orientando sua base 

quanto a votar em candidatos de perfil socialista e comprometidos com a causa dos trabalhadores. É resguardado 

o direito de seus membros apoiarem e participar da campanha de qualquer candidato de forma individual. Em 

determinadas conjunturas políticas excepcionais, em tencionamentos na luta de classes, com dois projetos 

antagônicos em disputa, o Movimento pode apoiar um candidato dos trabalhadores, devendo para isso que haja 

ampla consulta com as bases e a votação de 2/3 de membros da Coordenação Regional ou Nacional reunidas, 

dependendo da abrangência geográfica da candidatura em questão.  

7.3 - Podem ser membros do Terra Livre militantes filiados em partidos ou militantes de correntes políticas, mas 

devem obedecer as deliberações e regimento do Movimento, sem fazer dentro dele um espaço de disputa de 

militantes, à serviço unicamente do crescimento do partido ou corrente.  

 

8 – Dos meios de informação do Movimento  

 

8.1 - Para difundir informações relativas às ações do Movimento e debater idéias, o Terra Livre faz uso de sua 

página na Rede Mundial de Computadores, notas oficiais e boletins de responsabilidade de suas coordenações 

Nacional, Estaduais e Regionais. Os artigos assinados e publicados na página ou nos boletins do Terra Livre são de 

responsabilidade de seus respectivos autores e não representam necessariamente a opinião do Movimento.  

8.2 - Para divulgar as informações que dizem respeito à vida interna do Movimento, a Coordenação Nacional deve 

publicar e enviar informes às Regionais, para que distribuam a todos os militantes e aos trabalhadores organizados 

na base do Movimento. As Coordenações devem manter comunicação por correio eletrônico com setores da base 

e Regionais que tiverem acesso à computadores e internet.  

8.3 - Para difundir documentos e projetos para discussão visando os Congresso Nacional e encontros Estaduais e 

Regionais, o Terra Livre faz uso de uma publicação interna de debates, a ser distribuída a seus militantes e a base, 

com prazo suficiente para que sejam lidos e discutidos previamente aos Congresso ou encontros.  

8.4 - Para se dirigir oficialmente às autoridades governamentais, o Terra Livre faz uso de ofícios, cartas e quaisquer 

outras formas de comunicação por escrito, sempre com o timbre do Movimento, que consta na abertura deste 

Regimento. Entrevistas e textos em nome do Movimento durante suas ações devem ser dadas ou escritas apenas 

por militantes que foram discutidos e sancionados pela respectiva instância ou membros das Direções Regionais, 

Estaduais ou Nacional.  
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9 – Das punições e sanções  

 

9.1 - Os membros do Terra Livre que, de forma deliberada, contrariem o regimento ou a política estratégica do 

Movimento, desobedeçam as deliberações das instâncias do Movimento ou atentem contra a moral coletiva dos 

trabalhadores, como agressões físicas e morais, intrigas, roubo, entre outros, devem ser sancionados ou punidos; 

o referido membro terá direito irrestrito à defesa.  

9.2 - Caberá às instâncias coletivas supracitadas, Nacional, Estadual ou Regional, o julgamento e a definição de 

sanções ou punições ao acusado; as decisões só podem ser tomadas após a organização de amplo processo de 

apuração com a formação de uma Comissão de Apuração. O julgamento e punição devem ser referendados por 

2/3 dos membros na instância Regional, Estadual ou Nacional. As punições são dadas em 3 níveis: advertência 

pública, afastamento provisório e afastamento definitivo, de acordo com a gravidade da falta, de qualquer 

participante ou militante do Movimento. O membro poderá recorrer nos futuros encontros, 8 congressos ou 

instâncias, caso recorra com argumentos documentados à Coordenação Nacional.  

 

Coordenação Nacional Terra Livre  

maio de 2011  
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ANEXO C - Denúncia Oferecida pelo Ministério Público Estadual Contra  

Moradores da Ocupação Tijolinho Vermelho
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ANEXO D - Ata da Audiência Pública 13/2013 realizada no Ministério Público  

Federal da Paraíba
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ANEXO E  - Resposta do NEP aos questionamentos da Procuradoria- 

Geral Federal 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

NÚCLEO DE EXTENSÃO POPULAR FLOR DE MANDACARU 
 

 

À Direção do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, 

Profa. Dra. Maria Luíza Pereira Alencar Mayer Feitosa 

 

 

 

Ana Lia Vanderlei de Almeida, Renata Ribeiro Rolim e Roberto Cordoville Efrem de Lima 

Filho, professores desta Universidade Federal da Paraíba e coordenadores dos projetos de 

extensão ligados ao Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru, vêm, com a presente, 

prestar os devidos esclarecimentos acerca do Memorando 011/2013/PF-UFPB/PGF/AGU, 

emitido pelo Procurador Carlos Octaviano de Medeiros Mangueira, em 20 de maio de 2013, a 

respeito do envolvimento do Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru com o conflito 

em torno do Direito Humano à Moradia Digna e Adequada no caso da ocupação do antigo Hotel 

Tropicana, tendo em vista que a Procuradoria da União apresentou questionamento quanto à 

legitimidade do desenvolvimento das atividades de extensão empreendidas pelo mencionado 

Núcleo.  

 

Do Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru 

 

Cabe, de antemão, esclarecer que o Núcleo de Extensão Popular (NEP) - Flor de Mandacaru 

desenvolve atividades de educação em Direitos Humanos e acompanhamento de casos e 

conflitos sociais ligados a movimentos sociais e comunitários em sua busca por direitos e 

cidadania. O NEP existe desde o ano de 2008, época em que foi coordenado pela Profa. Dra. 

Maria Luíza Pereira Alencar Mayer Feitosa, atual diretora deste Centro de Ciências Jurídicas, 

sendo composto por estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação deste Centro de 

Ciências Jurídicas. 
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Desde o seu surgimento, o Núcleo atuou no acompanhamento de conflitos no tocante ao direito 

à moradia. Seu primeiro projeto de extensão - aprovado e financiado, através de bolsas de 

extensão, no ano de 2008, e renovado, no ano de 2009, pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (PRAC) da UFPB - voltava-se para a população quilombola da comunidade de 

Paratibe, onde se desenvolvem ou se desenvolveram outros projetos de extensão desta mesma 

Universidade. Em sua atuação em Paratibe, o NEP se dedicava ao acompanhamento do 

processo de demarcação dessa terra quilombola, em diálogo com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e com diversos órgãos públicos, em especial o 

Ministério Público Federal. A ação do NEP na comunidade quilombola de Paratibe perdurou 

até o ano de 2012, até a conclusão da primeira fase do processo de demarcação da terra.  

 

Já em 2010, contudo, o NEP ampliou suas ações de extensão para os campos do direito à terra, 

do acesso à justiça e da mediação de conflitos, além da questão quilombola, passando a reunir 

três diferentes projetos de extensão, todos eles devidamente institucionalizados e financiados, 

por meio de bolsas de extensão, pela PRAC. O projeto direcionado ao direito à terra, iniciado 

em 2010, perdurou até o ano de 2012 e se centrava no conflito agrário existente na zona rural 

do município de Juarez Távora, em que dezenas de famílias de trabalhadores rurais pleiteavam 

a permanência nas terras da Fazenda Quirino. A atuação do NEP consistia no desenvolvimento 

de atividades de educação em Direitos Humanos junto às famílias e no acompanhamento dos 

processos judiciais concernentes à desapropriação do imóvel, pleiteada pelo INCRA, para fins 

de reforma agrária. Este conflito teve fim no ano de 2011, quando INCRA, proprietários e 

trabalhadores rurais atingiram acordo final, mediado pelo Poder Judiciária Federal, acerca da 

compra do imóvel e, finalmente, do assentamento das referidas famílias.  

 

Ainda no ano de 2010, o NEP passou a empreender ações de extensão na área do acesso à 

justiça e da mediação de conflitos, em parceria com diversas instituições, como a Prefeitura 

Municipal de João Pessoa e seus Centros de Referência da Cidadania, o Centro de Referência 

da Mulher Ednalva Bezerra, a 14ª Delegacia de Polícia Civil do município de Santa Rita e o 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos Dom Oscar Romero (CEDHOR), chegando, inclusive, 

a instalar um núcleo de mediação de conflitos junto àquela Delegacia.  

 

No ano de 2011, o Núcleo de Extensão Popular manteve três projetos de extensão, também 

aprovados e apoiados pela PRAC. Além de suas atividades vinculadas às questões quilombola 

e agrária, o NEP inaugurou uma ação extensionista na temática do direito ao trabalho. Esta 
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ação, continuada no ano de 2012, consistia no acompanhamento da implementação do 

QualificaJP, um programa de qualificação para combate ao desemprego criado pela Prefeitura 

Municipal de João Pessoa e executado por sua Secretaria de Desenvolvimento Social.  

 

No ano de 2012, o Núcleo renovou seus três projetos aprovados em 2011, mantendo os 

financiamentos da PRAC. Neste ano de 2013, o NEP continua suas atividades na temática do 

direito ao trabalho e amplia a atuação para o campo dos direitos das mulheres e do direito à 

moradia urbana digna e adequada. Quanto à temática de gênero, o NEP busca contribuir, a partir 

da extensão, para o combate à violência contra a mulher. Já a sua atuação no campo do direito 

à moradia adequada e digna na cidade, alvo dos questionamentos da Procuradoria, será 

minuciosamente esclarecida no tópico seguinte. 

 

Em tempo, ressalta-se que o NEP, embora seja um Núcleo direcionado prioritariamente à 

extensão universitária, desenvolve intensas atividades de pesquisa, contribuindo para a 

produção de um conhecimento socialmente útil e comprometido com a transformação social. 

Prova disso é a extensão produção acadêmica ligada a professores e estudantes do Núcleo, 

apresentados em espaços acadêmicos tais quais: o Congresso Latino-Americano de Direitos 

Humanos e Pluralismo Jurídico, ocorrido na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2008; 

o Congresso da Associação Latino-Americana de Sociologia, ocorrido na Universidade Federal 

de Pernambuco, em 2011; o Encontro Nacional do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos 

Sociais, ocorrido na Universidade Federal de Goiás, em 2012; o Seminário Internacional de 

Direitos Humanos, ocorrido na Universidade Federal da Paraíba, em 2010; o Colóquio 

Internacional Paulo Freire, na Universidade Federal de Pernambuco, em 2010; todos os 

Encontros de Extensão (ENEX) promovidos pela Universidade Federal da Paraíba desde 2008. 

Além das apresentações de trabalhos nesses eventos, artigos científicos decorrentes das práticas 

de extensão do Núcleo foram também publicados em periódicos acadêmicos, tais quais a 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás e a Revista Direito e Práxis, 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

 

Em razão do demonstrado compromisso acadêmico, o NEP tem recebido o devido 

reconhecimento público por parte da Universidade Federal da Paraíba. No ano de 2010, o 

Núcleo foi duplamente agraciado com o Prêmio Elo Cidadão, concedido por esta Instituição 

Federal de Ensino Superior, em decorrência das atividades do NEP concernentes à questão 

agrária e à mediação de conflitos. Já no ano 2011, um dos projetos do Núcleo, especificamente 
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aquele direcionado à temática do Direito ao Trabalho, foi considerado o projeto mais bem 

avaliado do Centro de Ciências Jurídicas, em virtude de que recebeu duas bolsas de extensão.    

 

Do Projeto  "NEP - Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru - Assessoria Jurídica, 

Educação Popular, Luta por Moradia Digna e Adequada" 

 

O projeto de extensão intitulado "NEP - Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru - 

Assessoria Jurídica, Educação Popular, Luta por Moradia Digna e Adequada", coordenado pelo 

Prof. Me. Roberto Cordoville Efrem de Lima Filho e vinculado ao Edital Probex 2013, teve 

início no último onze de março e seu término está previsto para dezembro deste ano. O projeto 

tem como objetivos pôr em prática a educação em Direitos Humanos; contribuir para o debate 

em torno da política fundiária urbana e da política habitacional; e atuar perante os órgãos e 

instituições responsáveis por essas políticas.  

 

 A coordenação do projeto, como dito, compete a Roberto Cordoville Efrem de Lima Filho, 

doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), mestre 

e graduado em direito pela Universidade Federal da Pernambuco (UFPE) e professor do Centro 

de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A equipe de execução do 

projeto conta, ademais, com estudantes de graduação e pós-graduação. Além da participação 

do docente coordenador e de estudantes, o projeto recebe ainda os esforços de duas docentes 

co-orientadoras, Ana Lia Vanderlei de Almeida e Renata Ribeiro Rolim, professoras do 

CCJ/UFPB e responsáveis pela coordenação dos dois outros projetos de extensão vinculados 

ao NEP - respectivamente "NEP - Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru - Assessoria 

Jurídica, Educação Popular e a Luta pelo Trabalho" e "NEP - Núcleo de Extensão Popular Flor 

de Mandacaru - Assessoria Jurídica, Educação Popular e a Luta das Mulheres". Há, ademais, 

outros dois professores colaboradores do projeto em questão, quais sejam, Prof. Me. Nelson 

Gomes de Santana e Silva Júnior e Profa. Me. Ludmila Cerqueira Correia, ambos do 

Departamento de Ciências Jurídicas de Santa Rita. 

 

O projeto respeita as determinações do Plano Nacional de Extensão, compreendendo que o 

aprofundamento da democracia e a realização da essência pública da Universidade pressupõem 

a efetivação dos Direitos Humanos. Os temas propostos para estudo e ação são tratados de 

maneira interdisciplinar, de modo a travar um diálogo entre a ciência jurídica e outros campos 

do saber.  
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O projeto se justifica dentro de um contexto de amplas desigualdades sócio-espaciais no meio 

urbano, o qual leva o Núcleo a atuar junto às camadas que sofrem com essas disparidades e têm 

seu direito à moradia continuamente negado e desrespeitado. 

 

Dados de 2008, da Secretaria Nacional de Habitação, demonstram que o déficit habitacional no 

Brasil corresponde a 5,546 milhões de domicílios. Dentre os quais 83,5%, o que equivale a 

4,629 milhões, estão localizados nas áreas urbanas, sendo que as famílias com renda até três 

salários mínimos totalizam 89,6% desse déficit. Na região Nordeste, a situação é ainda pior, 

pois concentra 35,1% do déficit habitacional o que equivale a 1,537 milhão de domicílios.  

 

Em outro relatório, divulgado em 2011 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

foi apontado um déficit de 7,9 milhões de moradias no país, o que corresponde ao total de 14,9% 

dos domicílios. Uma pesquisa recente, divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

mostrou que em toda a América Latina o déficit habitacional subiu de 38 milhões de residências 

em 1990 para algo entre 42 milhões e 51 milhões em 2011.  

 

Por sua vez, em um levantamento realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD - 2008), demonstrou-se que o Brasil possui 7,542 milhões de imóveis vagos, 72% dos 

quais localizados em áreas urbanas. Desse montante, 6,307 milhões estão em condições de 

serem ocupados, 894 mil estão em construção ou reforma e 340 mil, em ruínas. Na Paraíba o 

percentual de domicílios desocupados corresponde a 12,1% em relação ao total de domicílios 

permanentes. 

 

Percebe-se, a partir desses dados, que apesar do direito à moradia estar previsto 

constitucionalmente (art. 6º, Constituição da República de 1988) e na Declaração Universal de 

Direitos Humanos, seu acesso é negado a milhares de famílias, que vivem em situação de rua, 

ou moram em lugares inadequados, em áreas de risco, sem acesso a saneamento básico ou 

energia elétrica. Além da ausência dessas políticas públicas, essas famílias convivem com a 

insegurança da iminência de despejos por parte do Poder Público, afastando qualquer 

estabilidade da posse. 

 

Essa problemática é produto de um processo histórico de concentração de terras, que se deu 

tanto no campo quanto na cidade, e foi acentuado ao longo dos anos: (i) pela especulação 
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imobiliária, que causa uma desigualdade na valorização da ocupação e do uso do solo urbano; 

(ii) pelo problema de distribuição de renda; e (iii) pelo descaso do Poder Público em efetivar 

uma distribuição justa dos ônus e do bônus da urbanização. 

 

O desenvolvimento econômico torna-se desvinculado do desenvolvimento social quando, 

simultaneamente, vemos situações de expansão urbana e não atendimento de necessidades 

fundamentais como saneamento básico, fornecimento de energia elétrica e o próprio acesso à 

moradia digna e adequada. Diferentemente, a noção de desenvolvimento econômico que deve 

ser adotada, com vistas a garantir a efetivação dos direitos humanos, exige uma efetiva melhoria 

na qualidade de vida da população e alterações profundas na estrutura socioeconômica. Diante 

disso, percebe-se a necessidade e a importância dos movimentos sociais que buscam o direito 

à moradia, a exemplo do Movimento Terra Livre. 

 

O Movimento Terra Livre é uma organização popular que atua tanto no campo, buscando a 

reforma agrária, quanto na cidade, reivindicando o direito à moradia adequada. A relação do 

NEP com o Terra Livre teve início em abril de 2012, quando o movimento, ao saber da 

existência do Núcleo, solicitou que o NEP acompanhasse o despejo de famílias que estavam 

ocupadas em um terreno no bairro do Roger, no município de João Pessoa, por uma ação de 

reintegração de posse promovida pela Prefeitura Municipal. Essas famílias provinham de 

situação de rua, ou de áreas de moradia inadequada da capital. Na ocasião, o NEP atuou 

comunicando o caso às organizações de proteção de direitos humanos, no sentido de garantir 

os direitos básicos das famílias que estavam sendo despejadas. A partir desse caso no Bairro do 

Róger, o NEP passou a desenvolver atividades de educação em direitos humanos junto às 

famílias que pleiteavam o direito à moradia.  

 

Ciente da ocupação no antigo Hotel Tropicana, o NEP se aproximou das famílias e passou a 

intervir no sentido de mediar o conflito referente à posse do imóvel, especialmente contribuindo 

na interlocução junto a outras instituições e órgãos públicos a exemplo da Defensoria Pública 

da União, do Ministério Público Federal e da própria Secretaria do Patrimônio da União. É daí, 

portanto, que se explica o ofício anexado pela supracitada Procuradoria, dado que o Núcleo, em 

conjunto com o Movimento Terra Livre, requereu uma reunião com a Procuradoria Regional 

dos Direitos do Cidadão. 

 

Dos Questionamentos da Procuradoria Federal 
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Nota-se, por tudo o que foi exposto, que as atividades do Núcleo de Extensão Popular Flor de 

Mandacaru são absolutamente respaldadas pelo reconhecimento institucional da Universidade 

Federal da Paraíba, através, sobretudo, de sua Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (PRAC). Como dito, todos os projetos e atividades do NEP foram devidamente 

aprovados e apoiados por meio de financiamento próprio das atividades de extensão. A extensão 

universitária é parte das atividades essenciais da educação superior e exercida de forma 

indissociável do ensino e da pesquisa, conforme determinação constitucional (art. 207). Cabe 

ressaltar que a Universidade Federal da Paraíba é referência nacional no campo da extensão, 

mormente aquela que se desenvolve junto a grupos socialmente vulneráveis, dentro dos quais 

se encontram as famílias em situação de rua, que não têm acesso ao direito à moradia ou o têm 

de forma precária. 

 

Convém frisar que o Núcleo não se envolveu em nenhuma atividade considerada ilegal, não 

estimulou "invasões" ou qualquer dano ao patrimônio da União. Pelo contrário, o NEP, desde 

o primeiro contato com a ocupação, age no sentido de publicizar o caso, recorrendo aos órgãos 

e instituições competentes para solucionar pacificamente o conflito em questão. Convém 

evidenciar que, em nenhum momento, os professores orientadores se colocaram enquanto 

representantes legais da Universidade Federal da Paraíba, mas sim do projeto de extensão que, 

de fato, representam. Nota-se, também, que os professores orientadores não advogam no caso. 

Buscam, somente, a interface junto ao Poder Público para garantir a efetivação do Direito 

Humano à Moradia e a mediação do conflito. Sendo assim, o NEP, ao tomar conhecimento da 

ocupação, contatou a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. A atuação 

do Núcleo é tanto reconhecida e respeitada por estas instituições que o mesmo foi convidado, 

na pessoa da professora Ana Lia Almeida, para participar de uma Audiência Pública promovida 

pelo MPF acerca da situação das famílias que compõem a ocupação "Tijolinho Vermelho", a 

ser realizada no dia 24 de maio de 2013. 

 

Resta, destarte, mais que evidente a legitimidade da atuação do Núcleo de Extensão Popular 

Flor de Mandacaru junto a este conflito. Os integrantes do Núcleo procederam, sempre, 

imbuídos do princípio da boa-fé e dedicados à solução e à mediação do conflito. Tanto o foi, 

que o NEP participou de reunião, ocorrida em 08 de maio de 2013, nas dependências da 

Secretaria do Patrimônio da União. Procurava-se, com tal reunião, uma solução para o conflito, 

pensando, inclusive, no atendimento às demandas de moradia daquelas famílias. 
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Por fim, põe-se em relevo que a Universidade Federal da Paraíba, embora seja mantida 

financeiramente pela União, é dotada de autonomia em relação à construção do conhecimento, 

independente, portanto, dos interesses mais imediatos que perpassam certos órgãos estatais. 

Desse modo, não há contradição no acompanhamento, por um projeto de extensão da UFPB, 

de um caso que envolve interesses diversos em relação ao direito à moradia. Se, de um lado, os 

interesses das famílias representadas pela Defensoria Pública da União se acham em confronto 

com os da Secretaria do Patrimônio da União, do outro, nada impede que um projeto de 

extensão, como o NEP, interceda em razão da melhor solução para o conflito, considerando a 

necessidade da efetivação do Direito Humano à Moradia Digna e Adequada, bem como a 

Função  Social da Universidade na garantia de uma sociedade justa e democrática. 

 

João Pessoa, 22 de maio de 2013 

 

___________________________________ 

Profa. Me. Ana Lia Vanderlei de Almeida 

Coordenadora do Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru 

Matrícula SIAPE Nº 2580082 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Renata Ribeiro Rolim 

Coordenadora do Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru 

Matrícula SIAPE Nº 16302768 

 

___________________________________ 

Prof. Me. Roberto Cordoville Efrem de Lima Filho 

Coordenador do Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru 

Matrícula SIAPE Nº 1649582 

 




