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 No dia 18 de agosto de 2002, em um Acampamento do Movimento dos Sem-Teto do 

Centro (MSTC), na cidade de São Paulo, ocorreu um homicídio. Esse evento suscitou uma série 

de outros eventos, que chamarei aqui de dramas sociais. Através da narrativa deles, tentarei 

compor uma rede do movimento de moradia da cidade de São Paulo e apresentarei algumas 

discussões sobre a noção de coletivo e de sujeito que o movimento engendra. Passarei pelos 

seguintes temas: o problema do conceito de movimento social; as ocupações e organizações 

enquanto coletividades contingentes; a criminalização do movimento social e, finalmente, 

aproximações entre dois casos: a criminalização de Gegê e a relação entre o Projeto Nova Luz e 

a ocupação Mauá. 

 

Movimento social: o problema do conceito e do método 

 

 “Como se constitui uma coletividade política?” Essa é a pergunta que orienta minha 

pesquisa. Precedem-na outras duas imbuídas de clareza teórica que foi sendo nublada com a 

experiência da pesquisa de campo. São elas: o que define coletividade e o que significa política. 

O primeiro problema que percebi foi o de equacionar coletividade com movimento social, ou, 

nesse caso, com movimento de moradia. Esse problema foi percebido a partir da dificuldade em 

delimitar o campo (ou 'cortar a rede'). Os envolvidos no (que eu chamava até então de) 

movimento de moradia são muitos, as reuniões, eventos e atos são muitas, os conjuntos 

habitacionais construídos ou em construção são muitos, como também são muitas as ocupações 

no centro da cidade de São Paulo – isso sem falar nos cortiços. Tudo isso se interliga nessa 

grande rede que assumimos ser o movimento de moradia. 

 Há alguns principais “movimentos” ou “organizações de movimento social” de moradia 

que atuam no centro da cidade de São Paulo (ou relacionados a políticas para o centro). São eles: 

a União de Luta de Cortiços (ULC), desde os anos 1980; o Movimento de Moradia do Centro 

(MMC) e o Fórum de Cortiços, desde os anos 1990; o Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC) 

e o Movimento de Moradia da Região Centro (MMRC), desde os anos 2000. Gravitam em torno 

dessas outras organizações, muitas vezes acionadas pelas mesmas pessoas: a Central de 

Movimentos Populares (CMP), o Partido dos Trabalhadores (PT), a União dos Movimentos de 
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Moradia (UMM), a Frente de Luta por Moradia (FLM), ONGs como o Instituto Pólis e o Centro 

Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Compõem também o campo: espaços, como o Conselho 

Municipal de Habitação, o Conselho Gestor das ZEHIS; intelectuais e estudantes; matrizes 

discursivas, bandeiras, argumentos. 

 Entretanto, há o grande desafio de estabelecer a diferença entre um conceito analítico e 

um conceito que opera no campo. 'Movimento de moradia' é um conceito que opera, inclusive na 

academia. É um conceito acionado por atores – militantes, conselheiros, lideranças, 

pesquisadores – quando convém, geralmente enquanto um ator ou um pólo de uma arena 

composta, por definição, por atores antagonistas. Na atual etapa da pesquisa, vi que o que é 

chamado 'movimento de moradia' é maleável e seu significado de coletividade (ou o limite da 

coletividade a que se refere) depende de quem fala: se militantes de um ou outro grupo (como o 

MMC, o MMRC etc.), se a mídia, se representantes do governo, se estudantes, se militantes de 

outros movimentos sociais. Enquanto conceito acionado, cabe a nós, pesquisadores, pensar no 

que está em jogo quando de seu acionamento; mas não incorporá-lo sem mediações enquanto 

conceito. Porquanto conceito nativo, urge a tarefa de discutir sua tradução antropológica. E, 

atrelada à discussão sobre o conceito, surge a questão de método: que espaços acompanhar, para 

onde ir, com quem conversar, o que fazer? 

 Considero o movimento como rede (composta por organizações, grupos, indivíduos, 

argumentos, histórias e eventos)
1
, heterogêneo e plural num limite em que a diversidade pode 

dialogar. Ou seja, um grupo que contém, mantém e atualiza diversas coletividades, ao mesmo 

tempo em que se sustenta numa coletividade maior.
2
 Simultaneamente, relaciona-se com outras 

'tradições coletivas', cujos loci são contingentes. É sob essa perspectiva que me dirijo à discussão 

sobre a memória (e é por isso que, neste texto, tentarei compor uma narrativa, articulando 

eventos e dimensões que julgo relevantes para uma compreensão do campo): essas outras 

tradições, experiências e coletividades existem e não existem no mesmo tempo-espaço do 

movimento de moradia (ou uma ou algumas de suas organizações)
3
. Existem e não existem por 

serem memória. Não existem porque podem ter encontrado lugar e concretude em eventos do 

                                                
1 Sobre a discussão acerca de como e porque considerar o movimento social como rede, e o que isso implica, ver 

Diani (2003). Diani, a saber, considera a rede como uma das três características de um movimento social; as 

outras duas são: ser composto por atores que se inserem num conflito social, e que compartilham uma identidade 

coletiva. 

2 Proponho a existência de quatro eixos fundamentais que compõem, grosso modo, o repertório de ação do 
movimento de moradia, no qual se destacam como estratégias principais, embora não exclusivas: a ocupação 

enquanto instrumento político, a participação em espaços institucionais, a luta pelo direito à cidade e a 

construção de mutirões autogestionários. “Em torno dessas práticas e valores o movimento de moradia se 

estrutura, se define e se apresenta à sociedade enquanto um ator coletivo, ator este que, a despeito de sua 

heterogeneidade interna, caracteriza-se pelo compartilhamento de um determinado projeto político.” (Tatagiba, 

Paterniani e Trindade, 2012) 

3 Quando digo 'organizações' estou me referindo a grupos do movimento como o MMC (Movimento de Moradia 

do Centro) ou o MSTC (Movimento dos Sem-Teto do Centro), que têm nome, sede, estatuto e estrutura de poder 

(Coordenações, Secretarias, reuniões periódicas, lideranças etc.). 



passado, grandes mobilizações, virado referência e se redesenhado no presente, e então não mais 

fazer jus ao que busca, cria e aciona a memória; existem porque, à parte julgamentos sobre a 

fidedignidade ou a imutabilidade das coletividades, uma vez passado, uma vez memória, atuam 

ativamente no presente: a memória não é espontânea; é elaboração do passado motivada pela 

vida atual do sujeito e que não foge, portanto, às determinações do presente (Halbwachs, 1950; 

Bosi, 1994). Porque, como bem lembrado por Ingold (2005), a memória não é um depositário de 

coisas e imagens que a mente acessa quando bem entende; esse é um tipo de memória que 

atribuímos a computadores, uma memória a-mnemônica, ou não-reminiscente, porquanto 

separada do movimento da consciência e do fluxo do tempo. As experiências coletivas do 

passado perduram e atuam no presente, porque memória. 

 Contudo, ao recorrer a uma noção de memória como a indicada acima, deve-se ter o 

cuidado de não deslizar num presentismo. Reconhecer o passado enquanto atuante no presente e 

a memória enquanto trabalho não implica num esfacelamento do tempo, que colapsaria todas as 

experiências – passadas, presentes, futuras – num mesmo plano de realidade virtual (Ingold, 

2005). O tempo persiste enquanto categoria fundamental, pois historicizar, ao construir uma 

narrativa, é situar-se num tempo, construir um tempo e reivindicá-lo. E, se desde o início deste 

texto insisto em falar em coletividades, será também possível pensar em 'movimentos' de 

moradia, usando esse mesmo plural? 

 A outra dimensão eu não havia me atentado: que 'movimento de moradia' tanto é conceito 

acionado quanto a freqüência com que ouço a expressão é pequena. Ouço sempre 'o movimento', 

mas ouço pouquíssimo o 'movimento de moradia'. Supus, como tantos pesquisadores, quase que 

automaticamente, equivalências: 'movimento de moradia' enquanto a expressão extensa de 

'movimento'; 'movimento' como a abreviação de 'movimento de moradia', sem qualquer 

diferença semântica entre as expressões. Mas talvez não seja bem assim. Algumas vezes 

interpelei os militantes no meio de suas falas com a pergunta 'que movimento?' e geralmente as 

respostas variavam entre 'o nosso movimento'. 'o movimento, ué!', 'esse movimento', 'nós aqui'. 

Respostas que reforçavam uma dimensão de coletividade que não tinha o nome 'movimento de 

moradia'. 

 Optei por dois focos de campo: acompanhar mais de perto a ocupação Mauá, na Rua 

Mauá, na Luz, região Centro; e o movimento da região Sudeste, moradores de um conjunto 

habitacional, o Celeste, na região Sudeste. Nesta apresentação, contudo, optei por uma narrativa 

que entrelaçará alguns eventos que julgo relevantes para se entender os processos de formação 

de coletividades nesse campo do movimento de moradia. Essa narrativa foi elaborada por mim, e 

recheada com informações que recebi de militantes, observações feitas no campo, leituras de 

jornais e de dissertações. 



 

Ocupar, ser despejado, ocupar: a coletividade na luta 

 

 O movimento de moradia enquanto campo ou enquanto rede desenvolveu um conjunto de 

práticas e rotinas que conformaram um repertório de ação no qual se destacam como estratégias 

principais, embora não exclusivas: 1) a ocupação de prédios e terrenos públicos, 2) a 

participação em espaços institucionais e 3) a construção de unidades habitacionais por mutirões 

autogestionários. Essas estratégias foram experimentadas ao longo do tempo a partir de uma 

tradição que historicamente combinou a ação disruptiva com uma intensa prática de negociação 

com os agentes públicos, principalmente nas periferias urbanas (Cardoso, 1983 e 1987). Em 

torno dessas práticas e valores o movimento de moradia se estrutura, se define e se apresenta à 

sociedade enquanto um ator coletivo. 

 Foi através do ato de ocupar prédios e imóveis ociosos, no início do ano de 1997, que o 

movimento de moradia apareceu de forma mais incisiva no debate público sobre o centro de São 

Paulo. Como nos recorda Neuhold (2009: 51), a estratégia de ocupação de imóveis e/ou terrenos 

vazios, tanto no campo como na cidade, não era um fenômeno inédito em termos de ação 

política, mas a grande novidade nas ocupações iniciadas a partir de 1997 era o seu caráter 

amplamente coordenado e articulado, construído a partir de uma pauta pré-estabelecida de 

reivindicações “e com 

uma rede de apoiadores que produziram ou consolidaram ‘discursos’ sobre o direito da 

população de baixa renda habitar uma área consolidada da cidade”. As centenas de pessoas que 

quebram cadeados e correias e entram num prédio ocioso numa madrugada têm coisas em 

comum: muitas são mulheres e muitas também são crianças, acompanhadas de mãe, pai ou 

algum responsável. Muitas vieram do Nordeste do Brasil, há dois, dez, vinte ou trinta anos; 

vieram para São Paulo juntar dinheiro para voltar para o Nordeste, comprar uma casa e melhorar 

de vida, mas foram ficando – mesmo sem ter muito onde ficar. Algumas ficaram dias, meses ou 

anos nas ruas. Há uma harmonia entre o tom de suas peles e o padrão de suas roupas, entre o 

corte e a textura de seus cabelos, entre a apreensão da madrugada e a austeridade dos prédios aos 

quais se dirigem. 

 Os edifícios também têm algumas coisas em comum: ficam todos na região Centro e já 

tiveram alguma função no funcionamento da cidade, mas há tempos não servem de 

estabelecimento comercial nem residência: estão trancados, lacrados, acumulando lixo, entulho, 

ratos, baratas e, recentemente, nóias
4
. Não estão de todo vazios; estão ociosos, sem função 

                                                
4 Nóias é como são popularmente chamados os usuários de crack, dependentes químicos, quando estão sob efeito 

da droga. 



social. E grupos de pessoas, com a perspectiva de escancarar a ociosidade desses imóveis, ao 

adentrá-los dizem estar ocupando. Ocupar, nesse contexto, não é verbo que exige complemento 

ou objeto direto ou indireto: ocupar é ação direta e, por definição, exige, sim, a não-separação 

entre sujeito e objeto. Não há os ocupantes e o ocupado; há a realização da ocupação e todos os 

envolvidos que compõem o ocupar. 

 As primeiras ocupações de que se tem registro e que publicizaram o movimento de 

moradia com uma proposta política para o centro de São Paulo – uma revitalização que incluísse 

a construção de Habitação de Interesse Popular, e luta por maior participação da população nos 

espaços de decisão e debate sobre a política habitacional paulistana – aconteceram em 1997
5
. O 

Fórum de Cortiços e a Unificação das Lutas de Cortiços (ULC) ocuparam um casarão na Rua do 

Carmo, na Sé; um antigo prédio do INSS na Av. 9 de Julho (despejado em 2003) e o conhecido 

Casarão de Santos Dumont, no bairro de Campos Elíseos, distrito de Santa Cecília. Este último 

estava abandonado por seus proprietários desde 1983, e já tinha sido algumas vezes ocupado por 

grupos de sem-teto desde então, mas não reunidos em um movimento como o da ação de 8 de 

março de 1997, segundo Roberta Reis Neuhold (2009: 53). Em sua dissertação de mestrado, 

afirma que “depois da ocupação do casarão Santos Dumont, a União dos Movimentos de 

Moradia (UMM) anunciou que as ocupações no centro da cidade tornar-se-iam recorrentes caso 

o governo municipal, estadual e federal não atendesse suas reivindicações (Folha de São Paulo, 

24 de março de 1997).” (Neuhold, 2009: 53) 

 “Os prédios abandonados do centro têm dono: os movimentos”. Cada ocupação pertence 

a um movimento, é organizada por um movimento, é a futura ocupação de algum movimento. 

Essa frase me foi dita por Nelson, um dos militantes do Movimento de Moradia da Região 

Centro (MMRC), ao narrar a ocupação do Prestes Maia, uma das mais conhecidas e publicizadas 

na história da cidade de São Paulo, referência temporal e política no movimento de moradia. Na 

desocupação do Prestes Maia, algumas famílias foram para a ocupação Mauá, referência por ser 

composta por três 'movimentos', e da qual falarei mais adiante. A ocupação do Prestes Maia 

sofreu reintegração de posse em 15 de junho de 2007, e foi uma ocupação que ganhou destaque 

na mídia, principalmente por conta da biblioteca que um dos moradores, Severino, organizou na 

ocupação (Folha, 1º fevereiro 2006). Carlos Filadelfo Aquino (2008) realizou, em seu mestrado, 

uma etnografia da ocupação – antes, durante e depois. 

                                                
5 Antes, principalmente no final dos anos 80 e início dos 90, a principal forma de ação do movimento de moradia 

eram os mutirões autogestionários. De 1984 até 1988, nas gestões Mario Covas e Jânio Quadros, “o governo 

oferecia terra e material de construção e as famílias construíam suas casas no regime de autoconstrução nos 

finais de semana”. No final dos anos 80, há uma troca de experiências com cooperativas do Uruguai, que se 

consolida na gestão de Luiza Erundina (1989-1993), quando os mutirões se tornam política pública. Muitas 

lideranças e ex-lideranças do movimento vieram de experiências de mutirões de auto-gestão, como a da 

Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional 26 de Julho (Portal FLM, acesso em 23/01/2012). 



 A rua Mauá encontra-se com a Rua Plínio Ramos, cujo número 112 foi ocupado pelo 

MMRC, em 2003, onde passaram a morar 79 pessoas (Fórum Centro Vivo, 2006: 31). A 

ocupação Plínio Ramos é referência no movimento de moradia, tanto pela organização da 

ocupação como pela violência do despejo que as famílias sofreram, em 16 de agosto de 2005: “O 

moradores organizaram no prédio atividades como educação infantil, alfabetização de jovens e 

adultos, oficina de costura, grupos de mulheres e jovens, atividades culturais e de formação 

política. Até mesmo uma horta hidropônica vertical foi criada, utilizando paredes da construção” 

(Fórum Centro Vivo, 2006: 36). No despejo, em 2005, a polícia fez uso de bombas de gás 

lacrimogêneo, gás-pimenta e balas de borracha. Sobre o despejo, disse Nelson
6
: “Aí vi coisa. 

Setenta e cinco famílias na rua, sem ter pra onde ir. E tínhamos que lutar. Me deu na cabeça 

soldar a porta. E aí foi aquele desmantelo. Era pra acabar mesmo com o movimento, preparamos 

nossa resistência.” Bombeiros quebraram a porta de aço, numa lateral, porque a principal havia 

sido soldada. “Foi um confronto tremendo aquele despejo, a polícia tava lá pra massacrar.” 

Nelson foi levado para o 1º DP, no bairro da Liberdade, durante o despejo, e ficou lá, “de mãos 

atadas”. Lembra com angústia que “a polícia tava lá pra massacrar e eu não tava junto do povo”. 

“Com o despejo, os moradores que não tinham para onde ir montaram seus barracos na rua em 

frente ao prédio, que teve portas e janelas vedados com tijolos e cimento e permanece vazio” 

(Fórum Centro Vivo, 2006: 37). Nelson confirma: “deu na cabeça” fazer acampamento na porta 

do prédio. Ficaram três meses na rua, acampados. Três meses de massacre. “Não tem coisa pior 

do que viver na rua e ser humilhado. Filhos de companheiros não podiam ir à escola porque não 

tinham lugar pra tomar banho”. Ao cabo desses três meses, a prefeitura destinou-os a um abrigo: 

um galpão “cheio de pulga, rato e barata”. Ficaram lá por mais quatro meses para depois receber 

R$250,00 durante um ano. Um “auxílio miséria”, nas palavras de Nelson. Também em 2003, no 

mês de novembro, um imóvel abandonado da Rua Paula Souza, 365, no bairro da Luz, foi 

ocupado. Pertencente à empresa Transbrasil S.A., o imóvel sofreu reintegração de posse em 2005 

e as famílias despejadas se uniram às famílias despejadas da ocupação Plínio Ramos, 

“acampadas nas calçadas da rua Mauá com a Plínio Ramos” (Fórum Centro Vivo, 2006: 39). 

 O desgaste sofrido pelos militantes que viviam em ocupações, contudo, e os resultados 

efetivos dessa forma particular de ação – as ocupações costumavam terminar com despejos 

violentos –, foram decisivos na reavaliação da ocupação como estratégia de luta, no final da 

década de 1990 e início de 2000. Um caso foi emblemático: a ocupação de um edifício na Rua 

Abolição, no bairro da Bela Vista,  que se deu entre 1999 e 2005, divisor de águas entre a ênfase 

                                                
6 Em uma fala no encontro de formação interna do Movimento de Moradia da Região Centro (MMRC), no dia 21 

de janeiro de 2012, no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, em São Paulo, do qual fui convidada a 

participar. Os trechos entre aspas neste parágrafo e nos seguintes, quando falas de Nelson, referem-se a esse 

mesmo dia. 



a) nas ocupações breves, para pressionar o poder público e chamar a atenção da sociedade para a 

questão habitacional ou b) nas ocupações para morar. Na Rua Abolição, uma ocupação desde 24 

de novembro de 1999 por 103 famílias vinculadas ao MMC, uma pessoa foi morta num conflito 

envolvendo o tráfico de drogas. Desde então, as ocupações têm regimentos internos que 

impedem o consumo e o tráfico de entorpecentes lícitos e ilícitos. O ano de 1999 foi o ano 

recorde de ocupações: dezessete. Neuhold escreve: 

 

Em outubro [de 1999], a UMM reunião 6.100 pessoas e, em menos de uma hora, ocupou seis 

imóveis na cidade, quatro deles na área central. Esse acontecimento teve ampla repercussão na 

imprensa e ficou conhecido como a primeira ocupação simultânea ou 'megaocupação' realizada 

por movimentos de moradia e sem-teto filiados à UMM. Reivindicava-se, da Secretaria Estadual 

de Habitação, a construção de oitocentas unidades habitacionais. Outra demanda referia-se à 

forma de construção dos empreendimentos habitacionais: enquanto a UMM defendia o regime de 

mutirão, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) contratava 

empreiteiras (Folha de São Paulo, 26 out. 1999). (Neuhold, 2009: 57) 

 

O drama: a criminalização da pessoa, a criminalização do movimento 

 

 Noutra ocasião, famílias foram despejadas de um prédio ocupado na Rua Líbero Badaró, 

no centro da capital paulista. Conquistou-se o direito dessas famílias serem removidas para um 

terreno na Av. Presidente Wilson, na Vila Carioca, onde foi montado um acampamento. Essa 

remoção foi autorizada pelo Estado, em negociações envolvendo o então governador Mario 

Covas (Jornal CMP, 2010). No dia 18 de agosto de 2002, nesse acampamento, ocorreu um 

homicídio. 

 Segundo militantes, esse homicídio foi precedido por um tumulto provocado, por sua vez, 

por pessoas “estranhas à luta do movimento” – como é caracterizado no Jornal da CMP de abril 

de 2010 –, infiltradas na ocupação. O inquérito policial, segundo o Jornal da CMP, “foi 

conduzido de forma parcial e tendenciosa” e o processo jurídico em andamento visa apenas 

criminalizar uma liderança do movimento de moradia: Luiz Gonzaga da Silva, o Gegê. 

 A negociação para que as famílias despejadas da Líbero Badaró pudessem ir para o 

terreno onde ocorreu o homicídio teve o envolvimento direto de Gegê. Negro, ex-militante 

sindical e filiado ao Partido dos Trabalhadores, Gegê tem um longo histórico de militância e é 

caracterizado, em nota nos ite da União dos Movimentos de Moradia, como “fundador da CUT, 

do Partido dos Trabalhadores, da ULC ( Unificação das Lutas de Cortiço), do MMC (Movimento 

de Moradia do Centro), da União dos Movimentos de Moradia, do Fórum Nacional de Reforma 

Urbana e da CMP (Central de Movimentos Populares), onde atualmente é membro do Diretório 



Nacional. Portanto, trata- se de uma pessoa de notoriedade pública e popular, com participação 

ativa nos vários espaços democráticos, debatendo e intervindo nos Conselhos e Fóruns sobre 

Moradia, DST/ AIDs, Questão Racial, sendo inclusive membro do Conselho Nacional das 

Cidades, é enfim, uma liderança histórica dos Direitos Humanos” (UMM, site). O Jornal da CMP 

continua: “sempre foi muito conhecido por sua combatividade e sua luta no centro de São Paulo 

e por diversas vezes vinha sofrendo ameaças de policiais que sempre diziam 'que iam dar um 

jeito de prendê-lo'” (Jornal CMP, 2010). 

 Gegê foi preso por quarenta dias em 2004, acusado de ser cúmplice – teria dado carona 

ao responsável  pelo crime – em homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e sem 

possibilidade de defesa da vítima). Foi liberado por um habeas corpus que caiu um ano depois. 

Em junho de 2006, outro habeas corpus foi conquistado, no Superior Tribunal de Justiça, e 

também caiu onze meses depois. Tendo sofrido ameaças de morte dentro e fora das prisões, Gegê 

entrou na clandestinidade para zelar por sua integridade física. A Justiça de São Paulo e o 

Ministério Público Estadual alegavam que Gegê colocava “em risco a ordem pública e o 

cumprimento da lei” (Jonal CMP) e, por isso, impediam-no de aguardar seu julgamento em 

liberdade. 

 Em 2005, as ocupações adquiriram um caráter 'relâmpago', em que não há intenção de 

fazer do imóvel moradia provisória, mas sim dar visibilidade ao movimento e pressionar o poder 

público. Nesse mesmo ano, teve início a “Operação Limpa” no centro, dando concretude a um 

projeto de gentrification em que ocorreram muitas reintegrações de posse e despejos violentos, 

todos com o aval do poder judiciário – incluindo a da mais antiga ocupação da área central, o 

casarão da rua do Ouvidor, na Sé, em onze de outubro: “o desmanche de um dos maiores 

símbolos da luta dos movimentos de moradia e sem-teto da área central” (Neuhold, 2009: 65), 

uma ocupação com cozinha coletiva, atividades de geração de renda, quartos cuja distribuição 

não era por famílias (idosos, crianças, solteiros, casados dormiam juntos), aulas de alfabetização 

de adultos e reforço escolar para as crianças (Oliveira, 2010: 69). A ocupação da rua do Ouvidor 

era uma “ocupação do MMC”
7
. Nesse mesmo ano, Gegê saiu clandestinamente do país 

(Oliveira, 2010: 62), o que pode ter contribuído para uma desarticulação do movimento e uma 

alteração no foco da luta: criou-se a Frente pela libertação de Gegê, que pode ser consumido 

considerável energia dos militantes, reduzindo o número de ocupações. 

 Em 2010, seguindo o rastro da Frente, foi lançada uma campanha internacional pela 

absolvição “do companheiro” Gegê. Conclamavam-se movimentos sociais do campo e da 

cidade, movimento sindical, movimento estudantil, governantes e parlamentares a organizarem 

                                                
7 Essa é uma expressão frequentemente ouvida em campo; “ocupação do MMC”, como também “ocupação do 

Nelson [MMRC]”. Assim como a ocupação da rua do Ouvidor é referenciada e lembrada por muitos militantes 

do MMC, a ocupação da Mauá é referência para os militantes do MMRC. 



comitês em seus estados para sensibilizar os  cidadãos do júri popular encarregados da decisão 

sobre a absolvição ou a condenação de Gegê. A mobilização foi intensa e expressiva. Políticos 

historicamente comprometidos com um projeto democrático popular e de esquerda na cidade de 

São Paulo, como Luiza Erundina, Eduardo Suplicy e Ivan Valente declararam solidariedade a 

Gegê; intelectuais do campo das esquerdas e envolvidos com a questão habitacional, como 

Raquel Rolnik, Ermínia Maricato e Arlete Moyses também manifestaram-se publicamente; A 

CUT, a Pastoral Operária de São Paulo, o Grupo Tortura Nunca Mais, o Movimento Nacional 

dos Catadores de Material Reciclável; Comitês como o de Solidariedade da Cesare Battisti; 

Diretórios Centrais de Estudantes de Universidades de todo o país escreveram moções e 

materiais de apoio à luta por moradia; deram depoimentos sobre a integridade moral de Gegê e 

fizeram apelos para que a justiça seja feita nesse caso. Vereadores de diversos partidos da cidade 

de São Paulo escreveram um Manifesto pela liberdade de Gegê. A atuação obstinada de muitas 

pessoas e organizações em tornar clara e pública a inocência do militante aparece, inclusive, na 

tentativa de reconstituição dos fatos, como é possível ler no blog “Lutar não é Crime”. Após 

dizer que Gegê estava na ocupação da Rua do Ouvidor, 63, e só chegou ao local do crime depois 

do ocorrido, lê-se: 

De tudo o que foi apurado, tem-se notícia de que a discórdia surgida entre o autor dos fatos 

(ainda não procurado e investigado) e a vítima surgiu pouco antes do fatídico acontecimento, no 

qual a vítima (que residia no acampamento) teria ofendido o autor do crime (visitante e não 

residente no acampamento), que para vingar-se das ofensas sofridas, acabou por tirar-lhe a vida. 

Vale esclarecer que ambos não participavam da organização do acampamento e eram estranhos à 

luta do movimento de moradia do centro.
8 

  

 Em julgamento realizado nos dias 4 e 5 de abril, no Fórum Criminal da Barra Funda, 

Gegê foi, finalmente, absolvido em júri popular
9
. Perguntado sobre o resultado, sua resposta foi a 

seguinte: 

O resultado final não me surpreendeu na medida em que o júri foi acontecendo, os 

interrogatórios, e a discriminação foi vindo mais à tona. "Eu discrimino porque você é um negro, 

pobre, um sujeito abusado na sociedade e ao mesmo eu criminalizo a sua luta política". Foi 

caindo essa máscara, como um tabuleiro de xadrez em que você vai desmontando peça por peça, 

até chegar ao ponto em que um dos promotores mais duros da história recente do Brasil [Roberto 

Tardelli, encarregado da acusação] ser obrigado a pedir minha absolvição. Ele pediu porque se 

sentiu um homem impotente diante dos fatos e dos acontecimentos nesses dois dias [de 

                                                
8 Do site do Comitê Lutar Não É Crime, http://lutarnaoecrime.blogspot.com.br/search?updated-max=2011-03-

16T07:12:00-07:00&max-results=7&start=70&by-date=false, acesso em 15/04/2012. 

9 Conforme pode ser lido em 

http://por.habitants.org/news/habitantes_das_americas/brasil_ativista_do_movimento_de_moradia_gege_e_absol

vido_apos_nove_anos, acesso em 05/02/2012. 

http://lutarnaoecrime.blogspot.com.br/search?updated-max=2011-03-16T07:12:00-07:00&max-results=7&start=70&by-date=false
http://lutarnaoecrime.blogspot.com.br/search?updated-max=2011-03-16T07:12:00-07:00&max-results=7&start=70&by-date=false
http://por.habitants.org/news/habitantes_das_americas/brasil_ativista_do_movimento_de_moradia_gege_e_absolvido_apos_nove_anos
http://por.habitants.org/news/habitantes_das_americas/brasil_ativista_do_movimento_de_moradia_gege_e_absolvido_apos_nove_anos


julgamento], aquele plenário cheio o tempo todo. Eles perceberam, ali, que estavam lidando com 

um movimento social, que não estavam julgando a pessoa do Gegê.
10 

 

 O jornal Rede Brasil Atual escreveu que a absolvição “foi anunciada depois de o 

promotor Roberto Tardelli, responsável pela acusação, ter defendido a inocência do líder do 

movimento de moradia, classificando como "temerária" sua condenação”
11

. Na mesma 

reportagem, é citada a seguinte sentença de Gegê: “Querem calar a voz de quem não tem 

cidadania garantida”. Em discurso, o réu diz que “não tem nada pior na face da terra do que uma 

pessoa pensar em tirar a vida de outra pessoa, por qualquer coisa que seja”, e diz também que 

condená-lo é uma forma de dizer: “calo você enquanto pessoa e enquanto movimento, enquanto 

sujeito nessa luta de classe que você está fazendo”. Encerra seu depoimento
12

 com a seguinte 

frase: “Vale a pena continuar lutando. A luta é o que nos move”. A “Campanha Nacional Pela 

Absolvição de Gegê” torna-se o “Comitê Lutar Não É Crime”. A mudança de nome carrega um 

alto grau simbólico e nos mostra a fronteira pouco nítida entre organizações (ou instituições) e 

pessoas, como indiquei no início deste texto. Isto é, as pessoas transitam e, num certo sentido, 

essas organizações são também ficções. São conceitos que operam, como o 'movimento de 

moradia'. 

 

Relações: MMC, Mauá, Nova Luz 

 

 Como um dos focos de minha pesquisa é a ocupação da Rua Mauá, 360, busco 

acompanhar as pessoas que por ali transitam, ali moram, ali participam (ou são) do movimento. 

A ocupação da Mauá tem uma especificidade que dá a ela destaque: foi uma ocupação articulada 

por três movimentos. Nelson, liderança do MMRC, me contou: “Haviam pessoas que estavam 

vivendo com o [programa] Bolsa Aluguel da Marta, a bolsa já tava vencendo, o proprietário não 

tinha dinheiro...” Então uniram-se três movimentos: O Movimento dos Sem-Teto do Centro 

(MSTC), o Movimento de Moradia da Região Centro (MMRC) e o MTSTRC. “E ocupamos”. A 

ocupação aconteceu na madrugada do dia 24 para o dia 25 de março de 2007, conforme Aquino 

(2008) narra. E estão lá até hoje. É uma ocupação com altos e baixos, com problemas inclusive 

financeiros. Na entrada do prédio, do lado de fora, o muro é pintado com um símbolo com os 

dizeres “Associação de Moradores da Mauá”. 

 Ser composta por três 'movimentos' (ou 'organizações de movimento social'), influencia 

                                                
10 Em entrevista concedida ao jornal Brasil de Fato, disponível em http://www.brasildefato.com.br/node/6053, 

acesso em 15/04/2012. 

11 Rede Brasil Atual, http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2011/04/apos-8-anos-ativista-do-

movimento-de-moradia-gege-e-absolvido), acesso em 15/04/2012. 

12 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=2po_8MKK6Ns, acesso em 15/04/2012. 

http://www.brasildefato.com.br/node/6053
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2011/04/apos-8-anos-ativista-do-movimento-de-moradia-gege-e-absolvido
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2011/04/apos-8-anos-ativista-do-movimento-de-moradia-gege-e-absolvido
http://www.youtube.com/watch?v=2po_8MKK6Ns


diretamente na organização da Mauá. Cada 'movimento' tem seu(s) andar(es), e há um 

coordenador por andar. O MTSTRC não faz mais parte da ocupação e, ao que parece, também 

não atua mais na cidade de São Paulo. Atualmente, há 237 famílias na ocupação Mauá, com 

cerca de 180 crianças. Na ocupação acontecem reuniões de coordenação de cada um dos 

movimentos e, uma vez por mês, uma reunião geral. Nas assembléias mensais do MMRC da 

Mauá, Nelson constantemente frisa quão importante é a união dos movimentos; diz também que 

o movimento ocupa para alavancar a política habitacional. “Não queremos política nem 

programas, mas um projeto habitacional que siga nossos interesses. Porque política, cada um faz 

a sua. A Marta, por exemplo, fez a política do Locação Social.  Não fez moradia definitiva. O 

Maluf construiu o Cingapura. O Serra/Kassab acabou com a Bolsa Aluguel e faz a sua política: 

dar um cheque de 300 reais [que agora subiu para R$440,00] para o companheiro 'se danar'”. 

Frisa que os movimentos de moradia precisam lutar por um projeto, que não acabe com 

mudanças “de governo”. 

 Notemos a diferenciação feita entre política, programas e projeto. O problema dos 

programas parece ser a descontinuidade que supõem; a ideia de “política” parece conter um 

ranço clientelista; e a de projeto parece supor continuidade e protagonismo popular.
13

 A Mauá foi 

ocupada em 2007, mesmo ano em que  há uma ampliação da área do Projeto Nova Luz (Folha, 

17 maio 2007): de 10 para 17 quadras passíveis de desapropriação, para darem lugar a empresas, 

sob o argumento de serem quadras sub-utilizadas. A Rua Mauá é uma das ruas que delimitam o 

polígono também formado pelas avenidas Ipiranga, São João, Duque de Caxias e Cásper Líbero 

– uma região popularmente conhecida por Cracolândia, por (supostamente) concentrar grande 

quantidade de dependentes químicos do crack perambulando na área – e o Projeto urbanístico 

Nova Luz está em curso, atualmente, por iniciativa da Prefeitura Municipal de São Paulo, e 

prevê a revitalização da área desse polígono. Esse projeto de revitalização, terceirizado através 

uma licitação, implica, na prática, na valorização de prédios históricos com vias a intensificar o 

setor de serviços e o mercado imobiliário e turístico na região.
14

 A concessão urbanística foi dada 

em maio de 2010 a um consórcio entre as empresas Concremat Engenharia, Cia. City, AECOM 

Technology Corporation e Fundação Getúlio Vargas. Consta no projeto que o consórcio deve 

destinar áreas específicas a Habitação de Interesse Social – as ZEHIS (Zonas Especiais de 

Habitação de Interesse Social). Para isso, foi criado o Conselho Gestor das ZEHIS-Nova Luz, 

um espaço participativo formado por setores envolvidos na execução e no impacto do projeto 

urbanístico: moradores da região, comerciantes, prefeitura, ONGs. 

 Há muita polêmica e poucos esclarecimentos públicos sobre o andamento do projeto. 

                                                
13 Agradeço ao Prof. Heitor Frúgoli por essa indicação. 

14 É possível acessar o projeto no site da Prefeitura de São Paulo: http://www.novaluzsp.com.br/projeto.asp, acesso 

em 06/01/2011 



Ainda assim, a participação de moradores da Mauá e de pessoas vinculadas à AMALUZ 

(Organização de moradores do bairro da Luz), fez valer seus interesses no Conselho: 

Organizados, conseguimos evitar a demolição do Edifício Mauá prevista no contraditório Projeto 

Nova Luz. Contamos ainda com um estudo técnico e econômico que demonstra a viabilidade de 

transformar o Edifício Mauá em habitação de interesse social, o qual foi aceito pelo poder 

público. Nossa ativa participação política possibilitou o constante diálogo e o apoio de vizinhos e 

comerciantes. (Carta Aberta da Comunidade Mauá, 2012) 

 

 O trecho acima foi retirado de uma carta que tem circulado a partir da segunda semana de 

abril de 2012. Com a palavra, os moradores da Mauá, para elucidar, aqui, o motivo da carta: 

Nas vésperas do quinto aniversário da ocupação, o Poder Judiciário, ignorando os direitos 

fundamentais à moradia e à função social da propriedade, sem que os moradores pudessem ser 

ouvidos, deferiu uma ordem de reintegração de posse (processo nº 583.00.2012.127245-0/0) em 

favor de quem abandonou o imóvel por mais de vinte anos e acumulou uma gigantesca dívida de 

IPTU desde 1973 somando quase R$ 2,5 milhões. (Carta Aberta da Comunidade Mauá, 2012) 

 

 Essa reintegração de posse, se realizada, não será a primeira do ano de 2012. Numa 

madrugada de maio de 2011 houve ocupações simultâneas no centro da cidade, e também na 

madrugada de 6 para 7 de novembro de 2011, dez ocupações simultâneas ocorreram, nos 

seguintes endereços: Av. São João, 613; Av. conselheiro Nébias, 314; Av. São João, 617; Av. São 

João, 625; Rua Borges Figueiredo, 1358 (Mooca); Av. São João, 601; Rua Carlos Guimarães, 

Belém; Rua Tabatinguera, 277; Rua Vitória e Rua do Carmo
15

. Quatro dias depois, em 10 de 

novembro de 2011, o Edifício Cineasta, um dos prédios ocupados na Av. São João, sofreu 

reintegração de posse. Acompanhei o processo, e peço licença para inserir algumas observações 

a partir de meu diário de campo. 

 Na manhã do dia 10 de novembro de 2011, pessoas se reuniam no Largo São Bento, na 

concentração de um ato em protesto contra a forma como a prefeitura vem conduzindo a eleição 

do segmento popular para o Conselho Municipal de Habitação
16

. Organizado pela UMM e pela 

FLM, num momento em que ambas estavam unindo esforços para fazer ações conjuntas (como 

as ocupações simultâneas na madrugada do dia 6 para o dia 7 de novembro de 2011), era um ato 

tranquilo, com bandeirinhas com o símbolo do movimento estampado seguradas individualmente 

pelos manifestantes, não muitas pessoas na concentração, esperando a caminhada iniciar. A ideia 

                                                
15 Conforme consta no site da UMM, acesso em 02/02/2012. O site da FLM (acesso em 05/02/2012) contém 

informações contraditórias, pois apresenta o seguinte endereço no lugar dos dois últimos citados no texto: Duas 

ocupações na Av. Rio Branco (Paissandu). 

16 Sobre isso, ver Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva (texto coletivo). Em 

defesa do Conselho Municipal de Habitação. Le Monde Diplomatique Brasil. Edição nº 53, dezembro/2011. 



era seguir em marcha até o Tribunal Regional Eleitoral. 

 Enquanto isso, estava marcada para as onze horas da manhã a reintegração de posse do 

Edifício Cineasta. Pouco depois das onze o helicóptero da Polícia Militar sobrevoava o prédio e 

o batalhão da tropa de choque caminhava impecável e inabalável, formando um cordão humano 

que interditou a Av. São João; o cordão atravessava toda a rua, impedindo a passagem de carros e 

pedestres. Um carro de som estava dentro da área isolada pela polícia, e muitos militantes iam 

até ele fazer uso do microfone. As falas continham sempre palavras de ordem, acusações contra a 

prefeitura, a pessoa do atual prefeito Gilberto Kassab, o governo federal. A referência a Dilma e 

Lula vez ou outra aparecia, muitas vezes em tom de desafio pela traição para com a base do 

Partidos e seus ideais. 

 Jornalistas chegaram ao local, bem como vereadores e deputados, seguidos das 

autoridades da Secretaria da Habitação, que subiram no prédio para fazer o procedimento 

padrão: vistoria e cadastramento das famílias em programas habitacionais. Em diversas ocasiões, 

quando questionados sobre a eficácia e a importância de cadastrar as famílias na Secretaria de 

Habitação, os militantes apresentam respostas geralmente com o mesmo tom: a ineficácia 

predomina, especialmente nessa gestão da prefeitura, mas é importante passar os nomes 

justamente para denunciar a ineficácia e a completa ausência de programas habitacionais e de 

uma política habitacional que contemple moradia para pessoas de baixa renda no centro de São 

Paulo. 

 O processo de reintegração seguia no seu ritmo, com as falas no carro de som que, por 

mais agressivas que fossem, eram toleradas até pela polícia; espera-se que essas falas aconteçam. 

Quando uma figura emblemática apareceu, o Padre Lancelotti, que fez uma fala breve. Elogiou 

os moradores das ocupações, os participantes do movimento. Disse que o que eles estavam 

fazendo era justo. Moradores das ocupações do outro lado da rua saíram nas sacadas, muitos com 

crianças nos braços. O Padre Júlio pediu que quem quisesse levantasse a mão enquanto ele 

abençoava todos os que ali estávamos. Toda a multidão ergueu os braços. Olhei ao redor e vi 

jornalistas e fotógrafos com seus braços levantados. Com certeza nem todos ali éramos católicos, 

mas o reconhecimento do padre e seu intento em aproximar todos ali presentes se faziam fortes e 

era simples, fácil e inquestionável levantar o braço, palma da mão à frente. 

 Em torno das três da tarde o processo de reintegração de posse foi concluído, com a etapa 

final de praxe, a construção do muro da vergonha: tijolo sobre tijolo lacrando as portas e janelas 

do edifício. 

* 

 No dia 02 de fevereiro de 2012, outro edifício ocupado durante a madrugada de 6 para 7 

de novembro, na esquina da Av. São João com a Av. Ipiranga (Av. São João, 628) , sofreu 



reintegração de posse
17

. Abandonado há mais de cinco anos (antes, no local funcionava um 

bingo), o prédio  pertence à empresa Afim Brasil Eventos
18

. Após a reintegração, as famílias 

montaram um acampamento na calçada da Av. São João, com lonas para proteger a área do sol, 

colchões, fogões improvisados e cadeiras. Algumas das famílias têm a seguinte trajetória. 

Ocuparam um terreno na Zona Leste, em São Mateus. Lá, organizados pela Maria (ali presente, 

debaixo da lona), criaram o Movimento Terra de Nossa Gente. Quando foram despejados, em 

2009, ocuparam o linhão da Eletropaulo na Zona Leste; de lá, o Viaduto do Chá; depois 

ocuparam um prédio na Av. Ipiranga, 895, onde ficaram por cerca de um mês. A reintegração de 

posse do prédio ocorreu em novembro de 2010, e em novembro de 2011 eles ocuparam esse 

prédio na esquina da Ipiranga com a São João, cujo despejo ocorreu no dia 2 de fevereiro de 

2012. 

 Um dos impasses desse despejo tem sido a negociação com a prefeitura. Osmar Borges, 

uma das lideranças, me disse que a política da Prefeitura para aquelas pessoas era colocá-las em 

abrigos, albergues. Ele disse: “não é o perfil”, desfaz as famílias. Posteriormente, essas famílias 

acampadas na Av. São João foram encaminhadas para um galpão no bairro do Bom Retiro. Um 

local insalubre, onde é proibido receber visitas e as regras de sociabilidade são extremamente 

rígidas. 

 

Segmentações, unidades e identificações 

 

 Segundo Halbwachs (1950), o que existe na vida social enquanto coletividades são 

correntes de pensamento, que ora se cruzam, ora divergem. É a corrente de pensamento que 

constitui um grupo social. Isso não redunda, porém, num solepsismo idealista: o grupo social (ou 

a coletividade, como aqui estou chamando) se constitui no pensamento, mas é o 

compartilhamento da percepção (ou a percepção compartilhada) do movimento dos corpos 

materiais que possibilita constatar uma dimensão de simultaneidade e de regularidade, a 

existência e o reconhecimento do grupo como coletivo no mesmo tempo-espaço. Essa percepção 

garante aos membros do grupo o estatuto de iguais, sintetizado, por sua vez, em convenções. No 

original: 

 

(…) pour fixer les divisions du temps, nous guider sur des changements et mouvements qui se 

                                                
17 Conforme consta em http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/02/desocupacao-de-predio-no-centro-de-sao-

paulo-e-concluida.html, acesso em 04/02/2012. E em http://www.portalflm.com.br/noticias/inspetor-queiros-da-

gcm-prometeu-violencia-e-cumpriu-mas-a-ocupacao-continua-feridos-foram-levados-para-santa-casa/2035 , 

acesso em 05/02/2012. 

18 Informações do Jornal Brasil de Fato. “Sem-teto montam acampamento no centro após reintegração de posse”. 

02 de Fevereiro de 2012. Disponível em http://www.brasildefato.com.br/node/8735 , acesso em 07/02/2012. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/02/desocupacao-de-predio-no-centro-de-sao-paulo-e-concluida.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/02/desocupacao-de-predio-no-centro-de-sao-paulo-e-concluida.html
http://www.portalflm.com.br/noticias/inspetor-queiros-da-gcm-prometeu-violencia-e-cumpriu-mas-a-ocupacao-continua-feridos-foram-levados-para-santa-casa/2035
http://www.portalflm.com.br/noticias/inspetor-queiros-da-gcm-prometeu-violencia-e-cumpriu-mas-a-ocupacao-continua-feridos-foram-levados-para-santa-casa/2035
http://www.brasildefato.com.br/node/8735


produisent dans des corps matériels, et qui se reproduisent assez régulièrement pour qu'il nous 

soit toujours possible de nous y reporter. Ce choix, nous n'en aurions pas eu l'idée tout seuls. Il a 

fallu que nous nous entendions à cet égard avec d'autres hommes. En réalité, ce que nous avons 

choisi comme points de repère, c'est, dans ce retour périodique de certains phénomènes matériels, 

l'occasion qu'ils nous offrent, à nous et aux autres, puisque nous les percevons en même temps, de 

constater précisément qu'il y a, entre certaines de nos perceptions, c'est-à-dire entre certaines de 

nos pensées, à eux et à nous, un rapport de simultanéité et, surtout, que ce rapport se reproduit à 

des intervalles réguliers, que nous convenons de considérer comme égaux. (Halbwachs, 1950: 64-

65) 

 

O que poderia ser essa percepção compartilhada dos corpos quando tratamos do movimento de 

moradia de São Paulo? 

 Trabalharei essa ideia a partir de duas maneiras de circunscrever a rede-movimento, 

centrada em relações. A primeira circunscreve a rede-movimento a relações estabelecidas em um 

período de tempo, tomando concretude em alguns eventos. Elencarei uma relação: a entre 

movimento social e governo. Seja o período de tempo a atual gestão de Gilberto Kassab na 

prefeitura da cidade. Sejam os eventos as reuniões do Conselho Municipal de Habitação. Essa 

relação mescla enquanto atores instituições e pessoas que, muitas vezes, fazem ou fizeram parte 

da mesma instituição. Por muitos militantes, essa fronteira fluida foi e é vista com bons olhos; a 

participação dos militantes no CMH pode afiná-lo com os projetos implantados na gestão, o que 

não só é aceitável, mas desejável. 

 Ou então seja a relação entre grupos do movimento de moradia, e seja a série de eventos  

a seguinte, que brevemente retomo. Na madrugada do dia 6 para o dia 7 de novembro de 2011, 

acontecem dez ocupações simultâneas no centro da cidade. Todos os imóveis ocupados estavam 

ociosos. Menos de uma semana depois dessa noite de ocupações, ocorria um ato, organizado 

conjuntamente entre as organizações, em denúncia a alterações impostas pelo prefeito Kassab e 

aprovadas pela Comissão Eleitoral para as eleições do CMH. O ato saiu do Largo São Bento e 

foi até o Tribunal Regional Eleitoral. Simultaneamente ao ato ocorreu a reintegração de posse de 

um dos imóveis ocupados, um processo que durou cerca de quatro horas, concluído com a 

construção do muro da vergonha, tijolo sobre tijolo que veda as portas e janelas do edifício. 

Lideranças literalmente correram do ato, quando de seu término, para a Av. São João. As pessoas 

que acompanhavam sabiam dessa movimentação; havia uma espera e uma compreensão do 

atraso. 

 Numa situação como a primeira, a percepção de que a política habitacional parece 

convergente com um projeto de democratização da gestão pública, e convergente também com 

os interesses e reivindicações de movimentos sociais. A fronteira entre o Estado e o movimento 



se nubla, pelas ações e pelo interesse dos próprios militantes. Numa situação como a segunda, 

uma percepção compartilhada pode ser é a da própria truculência, da indisposição para o diálogo, 

do descaso, da criminalização do movimento social. Embora cada uma dessas caracterizações 

possa conter, se as esmiuçarmos, suas particularidades de tratamento do Outro (no caso, a gestão 

Kassab e o que vier atrelado a ele), aqui vou considerar todos esses enquadramentos 

simplesmente como esforços e processos para expurgar esse Outro de si e dele, portanto, 

diferenciar-se plenamente. E isso não se dá apenas na relação entre o movimento social e o 

Estado, mas são processos também internos ao próprio movimento. À parte as diferenças entre 

os grupos (ou as “organizações”) do movimento, nota-se um esforço para se construir enquanto 

inteiro diante de um outro oponente bem delimitado: a pessoa pública do prefeito Gilberto 

Kassab e a política habitacional de sua gestão. 

 Pode existir um outro modo de olhar para a percepção compartilhada do movimento dos 

corpos, cortando a rede de maneira diferente: também a partir de relações, num período de 

tempo, circunscritas, porém, a um espaço específico: uma ocupação. No evento do dia 10 de 

novembro, supracitado, a reintegração de posse acontecia numa ocupação do MMC. Era isso que 

nos diziam. Ora, para onde foram os esforços de construção de unidade e coletivo sólido e 

inteiriço? Pois à parte essa denominação, notamos militantes de diversas organizações durante a 

reintegração
19

. Não preciso, contudo, recorrer a uma ocupação específica para evidenciar essa 

polissemia da 'unidade', enquanto união e enquanto único; a bibliografia sobre ocupações oferece 

alguns elementos que podem ou não existir numa ocupação, mas que fornecem indicações de um 

movimento comum. São eles: existência de atividades de geração de renda, cozinha coletiva, 

organização coletiva em comissões, bibliotecas, centros culturais etc. (Ramos, 2005), enfim, a 

ideia de que a ocupação precisa ser organizada antes, durante e depois
20

. Um formato mais ou 

menos convencional de organização da ocupação pode ser o eixo norteado pela e para a 

percepção de um movimento maior – o da desocupação. Afinal os militantes sabem, por vias 

institucionais e extra-institucionais, quando sofrerão a reintegração de posse. Mas sequer 

precisamos nos atar a uma “estrutura organizativa” de uma ocupação: basta observar os corpos 

que entram e saem de lá. Corpos que entram e saem de sua habitação provisória, que vão até lá 

assistir peças de teatro
21

, que nelas se reúnem, que cozinham, dormem, discutem política. Corpos 

que brincam, lêem, ouvem histórias, jogam bola, gritam, chegam da escola. Será viver dentre 

                                                
19 O MMC é vinculado à UMM. Durante a reintegração, se fizeram presentes lideranças da FLM e o MMRC, que 

se desvinculou tanto da UMM quanto da FLM. 

20 Percebida em campo, quando da aplicação de questionários no 11º Encontro Estadual de Moradia Popular, em 

São Paulo, em abril de 2009, cujos resultados podem ser consultados em Paterniani, 2010 (relatório de pesquisa) 

e cujos dados são discutidos em Tatagiba, Paterniani e Trindade, 2011 (no prelo). 

21 Em novembro de 2011, quando acompanhei uma reunião na ocupação São João, do antigo Hotel Columbia 

Palace, notei um cartaz promovendo uma peça de teatro com os dizeres: “Em caso de reintegração de posse não 

haverá espetáculo”. 



esses corpos, ser um desses corpos, será a  percepção compartilhada de movimento desses 

corpos, de movimento cotidiano, o que cimenta e cria a coletividade? 

 Há ainda outra ênfase a ser dada nesse aspecto que elenquei como central para a 

construção da coletividade, a partir de Halbwachs. Retomo a elaboração, “é o compartilhamento 

da percepção (ou a percepção compartilhada?) do movimento dos corpos materiais que 

possibilita constatar uma dimensão de simultaneidade e de regularidade, a existência e o 

reconhecimento do grupo como coletivo no mesmo tempo-espaço”. A outra ênfase é a da 

materialidade. No caso dos corpos que convivem e co-habitam um lugar (como uma ocupação), 

a materialidade são os próprios espaços cotidianos: a cozinha comunitária, os quartos privados, 

os banheiros compartilhados, uma biblioteca recém-criada, as salas para reuniões de 

coordenação, a arte nas paredes do primeiro andar, transformado em centro cultural e local de 

encontro de outras pessoas que não moradores da ocupação. No caso da justaposição dos eventos 

ato+reintegração de posse também há, fundamentalmente, materialidade. Em detalhes nada sutis: 

bandeiras coloridas que dão o tom do ato, tons de pele e tipos de roupas dos que ali permaneciam 

(e que faziam com que nós – eu e os outros integrantes do grupo de pesquisa – chamássemos 

atenção, por sermos brancos demais), o carro de som que orienta e acompanha a marcha, as 

próprias palavras de ordem, os próprios corpos que correm do Largo São Bento (ou de algum 

local entre o Largo São Bento e o Tribunal Regional Eleitoral, trajeto do ato) para o Edifício 

Cineasta. A camisa rasgada de uma liderança que vinha de outra reintegração de posse; um outro 

carro de som na frente do Cineasta; outros corpos que aparecem: curiosos, passantes, jornalistas, 

militantes de direitos humanos, pesquisadores (como eu), outras lideranças de movimentos 

sociais, deputados, vereadores. O Padre Julio, a tropa de choque: os policiais, seus cassetetes, 

escudos, botas, revólveres, uma ou outra metralhadora. O cordão humano formado pelos 

soldados para isolar o edifício e bloquear a rua: homens paramentados, lado a lado, suas 

expressões impassíveis. Acima de suas cabeças, mulheres e crianças na varanda do edifício, de 

onde ninguém entra e ninguém sai, até a reintegração de posse ser concluída. 

 O par militantes (ocupação) / tropa de choque (Estado) suscita a percepção da 

materialidade fundamental que garante a existência da simultaneidade, do grupo enquanto 

coletivo: a cidade. Especificamente, o centro da cidade ou, melhor dizendo, os significados 

acionados e em disputa do que e para que(m) seja o centro da cidade. Mas estou chamando 

atenção para uma disputa concernente ao centro que, de certa forma, facilita o movimento de 

moradia a constituir-se enquanto coletividade, ao erigir um inimigo comum: política habitacional 

de gentrification, levada a cabo pela prefeitura. Inimigo que a própria relação ajuda a construir 

quando a tropa de choque é um ator que entra em cena. Mas a coletividade do movimento social 

é formada por sua heterogeneidade e pluralidade, o que sintetiza a coletividade dialeticamente: 



ao desafiá-la e tensioná-la, a constrói e fortalece. 

 A percepção compartilhada do movimento dos corpos parece, então, a síntese entre um 

perceber consciente e um colocar-se como interlocutor coletivo perante o que é percebido.
22

 O 

que desejei mostrar aqui muito brevemente ao pinçar essas situações foram modos explícitos de 

dois processos que venho percebendo no movimento de moradia, em alternância ou 

concomitância: o esforço em se diferenciar (quer interna – entre grupos, organizações, militantes 

vinculados a partidos ou a regiões específicas da cidade – quer externamente – diferenciar-se 

dessa gestão da prefeitura, fundamentalmente) e o esforço em se aproximar. 

 

Notas finais 

 

 Não retomei uma discussão sobre o tempo, ironicamente pela limitação deste espaço. 

Entretanto, gostaria de lembrar que a díade passagem-permanência é uma ideia que está por trás 

deste texto. Uma síntese possível entre a passagem e a permanência pode ser a noção de 

duração. A noção de duração engloba a finitude (e, portanto, a passagem), a permanência pelo 

tempo que durar e a mutabilidade na permanência (noutras palavras, a invenção), pois só se pode 

falar em duração ao se considerar a passagem do tempo
23

. 

 A duração pode encontrar concretude no movimento de moradia nas próprias ocupações: 

porque permanecem enquanto forma fundamental de ação; por que umas duram mais do que 

outras? A ocupação São João, no antigo Hotel Columbia Palace, por exemplo, na Avenida São 

João dura há mais de um ano, enquanto a ocupação do edifício Cineasta, na mesma rua, em 

frente à do Columbia Palace, não durou nem uma semana. Mas se há ocupações que duram mais 

do que outras, há também as que perduram na história do movimento. A ocupação do Prestes 

Maia e a da Plínio Ramos são referências até hoje. E, conforme Halbwachs (1950), se a memória 

só pode ser recriada a partir da retomada de significantes (ou signos) compartilhados por um 

grupo especifico, essas ocupações, ou, melhor dizendo, suas durações – enquanto morada e 

enquanto memória – são ícones de como a relação de simultaneidade entre passado e presente se 

faz na memória: ambos coexistem, se refazem e impactam. 

 Ao olharmos para as ocupações sob a inspiração do conceito de duração, retorno à idéia 

de tempo de Elias, como relação entre processos passível de ser determinada com referência 

tanto ao domínio da natureza quanto ao da sociedade, ou seja, tanto ao universal quanto ao 

particular. Ao perceber a ocupação enquanto estratégia de ação que persiste e que fundamenta o 

                                                
22 Talvez seja uma alternativa ao que alguns analistas estudiosos de movimentos sociais, como Tarrow (1997) 

chamam de “estrutura de oportunidades políticas”. Uma alternativa que leve mais em conta o que os atores 

dizem de si mesmos, bem como a dimensão da memória e da narrativa. 

23 Agradeço à Profª Drª Fernanda Peixoto por essa indicação, em sala de aula. 



movimento, realço a dimensão universal dessa forma de ação, e a dimensão da (mutabilidade na) 

permanência. Ao fazer referência às experiências de ocupações, que tiverem seu local num 

tempo-espaço definido, e que compõem a memória coletiva do (ou sobre o) movimento de 

moradia, o que desponta é o caráter particular de cada ocupação, e a dimensão da passagem e da 

finitude da duração. Essas separações, porém, são meramente analíticas, pois as representações e 

as experiências sobre ocupações mesclam referências à dimensão universal e à particular da 

ocupação, tanto nas falas dos militantes nos carros de som, que freqüentemente citam outras 

ocupações e outros movimentos (como o MST), quanto nas paredes dos prédios ocupados, cujas 

portas dos apartamentos têm nomes da família que vai ocupar o quarto marcados à caneta acima 

da linha com nomes da família que ocupara em outro momento. 

 Por fim, lembro de uma última noção de Halbwachs (1950): a noção de feixe, inspiradora 

para considerar a coexistência de províncias de significado, de racionalidades e de modos de 

explicação de mundo – o causal e o de participação. Um feixe é composto, por definição, por 

encontro, por similitude, paralelismo e semelhança, mas também por divergência e separações. A 

noção de feixe pode sintetizar o princípio de não-contradição entre duas doutrinas fundamentais 

da filosofia e da antropologia: a que afirmava a universalidade da alma humana e a que 

enfatizava a diversidade de culturas. E, portanto, pode também simbolizar o que este texto se 

esforçou por defender: que universalidade e diversidade não são necessariamente noções 

inconciliáveis e que, assim, o tempo e os tempos, a memória e as memórias, as oficialidades e as 

invenções, os dominantes e os subversivos, coexistem enquanto contingências. 
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